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BEHANDELEN in commissie februari
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

22-08
Dhr. Van der 
Weijden 
(CDA)

Reserve crisis- en noodopvang De burgemeester geeft inzicht in de besteding van de 1 miljoen 
Euro die beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van dertig 
noodwoningen/huiskamerunits ten behoeve van de huisvesting 
van Oekraïense vluchtelingen.

Nienhuis 15-11-2022 Q4

23-03
LIS

Mail inwoners Constantijn 
Huygenlaan inzake opvang 
vluchtelingen en statushouders

De raad heeft op 26 januari 2023 besloten de mail in handen te 
stellen van het college met een terugkoppeling aan de raad.

Meerhoff 26-01-2023
raad

Terugkoppel
ing 
ontvangen

Voorstel:
AFDOEN

BEHANDELEN na commissie februari
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

22-04
De commissie

Participatiebedrijf: aanpak tekort 
‘Beschut werk’

Het college onderzoekt hoe de commissie geïnformeerd kan 
worden over het plan van aanpak voor het wegwerken van het 
tekort bij ‘Beschut werk’.
Het onderzoek naar de bedrijfsvoering dat is opgestart duurt 
een half jaar.

Meerhoff 14-06-2022

15-11-2022 Juni 2023

22-11
Raad

Permanente huisvesting 
statushouders/Oekraïense 
vluchtelingen

Het college stuurt de raad (na de quick scan) een overzicht van 
panden die mogelijke gebruikt kunnen worden als flexwoningen 
(spoort 2).

Grummel 24-11-2022

23-01
commissie

Aanwijzen locaties woonunits urgent 
woningzoekenden

Het college betrekt de uitkomsten van de gesprekken met de 
provincie, de parkeerdrukmeting en de inzet van de makelaar bij 
het besluit tot de voorlopige aanwijzing van de locaties en 
voorziet het besluit van een financiële onderbouwing, waar 
mogelijk per locatie.

Meerhoff 10-01-2023 Mrt 2023

23-02
Mw. Van der 
Heijden (GL)

Stapeling woonunits op kleine 
locaties voor opvang vluchtelingen en 
statushouders

Het college informeert de commissie over de locaties waarbij 
stapelingen kan worden overwogen om zo de plaatsing van 10 
of meer woonunits te realiseren zoals op het MACH-terrein.

Meerhoff 26-01-2023
raad


