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 Toezeggingen gedaan door het college tijdens raadsvergaderingen   -    Stand tot en met 7 augustus 
 

Vergadering 28 juni 2016 

Afstemmings-
verordening  

Van Bree 
 
De Vries 

28 juni 2016, 
punt 19, 
bijlage 51 

SE Wethouder zegt toe na een 
jaar met terugkoppeling naar 
raad te komen. voorts zal hij 
nagaan hoeveel personen voor 
taalcursus bij werkbedrijf niet 
slagen 
 
 
 

Op dit moment wordt een monitor ontwikkeld, onder 
andere om de raad mee te nemen, waarin de 
toezeggingen van de wethouder in relatie met de 
afstemmingsverordening tot uitdrukking komen 
 
Ambtelijk opgepakt.    

Vergadering 7 maart 2017 

Geurbeleid  
Motie e-noses 

Smeulders  
 
Maas 

7 maart 
2017, 
punt 8, 
bijlage 14 

 Wethouder zegt toe om 
jaarlijks de raad te informeren 
over voortgang. 
Door de raad is motie 
aangenomen waarin het 
college wordt verzocht om de 
provincie te verzoeken de pilot 
met e-noses voort te zetten 

De raad heeft einde 2017 in afschrift een brief 
ontvangen gericht aan GS. Over het e-nose project is 
met de provincie afgesproken dit project in 2018 voort te 
zetten. 
Vóór verkiezing in maart 2018 volgt nog een 
raadsinformatiebrief 
 
RIB 16: Raad wordt jaarlijks geïnformeerd over 
geurproblematiek! 
 
Gereed  

Vergadering 9 mei 2017 

Motie winkelpanden 
Brandevoort 

Van Bree 9 mei 2017   Motie is unaniem aangenomen 
Uitvoering is ter hand genomen 
 
Ambtelijk opgepakt.  
  

Vergadering 27 juni 2017 

Benchmark Wecycle Smeulders 
 
Maas 

27 juni 2017, 
punt 4 

griffie Verzocht wordt om het 
onderwerp ‘benchmark 
wecycle’ te agenderen voor 
commissie O 

Uitvoering is ter hand genomen bij afdeling O&O 
 
Ambtelijk opgepakt.  
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Vergadering 26 september 2017 

Blijverslening Stienen 26 september 
2017 

 Wethouder zegt toe in gesprek 
te gaan met verhuurders over 
garantstelling voor 
blijverslening als huurders 
noodgedwongen hun woning 
moeten verlaten dan wel 
overlijden voordat de lening is 
afgelost 
 
 
 
 

Tijdens het laatste bestuurlijke overleg met corporaties 
heeft wethouder Stienen de corporaties de vraag over 
de overname van de restschuld. 
In het komende bestuurlijke overleg van einde februari 
2018 komen de corporaties met een reactie.  
 
VA verzonden op 22-02-18 
Gereed  

Vergadering 31 oktober 2017 

Jongerencoaches  De Leeuw 
 
Dortmans  

31 oktober, 
punt 17, 
bijlage 84 

 Wethouder de Leeuw zegt toe 
1. in januari/februari 2018 met 
raad te spreken over herijking 
en vervolg van inzet extra 
jongerencoaches 
2. in juni 2018 zal 
tussenrapportage worden 
gegeven 

De jongerencoaches zijn gestart per 1 april. 
Vooralsnog staat de evaluatie gepland voor 
oktober/november.  
 
 

Tennispark Carolus Stienen  
 
Van Dijk  

31 oktober, 
punt 19, 
bijlage 88 

 Wethouder Stienen zegt toe in 
gesprek te blijven met 
omwonenden en vereniging 

Actie is ambtelijk uitgezet 
 
Op 16 juni jl. is het tennispark officieel geopend na 
een intensieve en grootschalige renovatie. 
Momenteel vinden er geen gesprekken meer plaats 
met omwonenden aangezien het tennispark tot 
tevredenheid van zowel omwonenden als de 
vereniging aangepast is en hinder zo veel mogelijk 
voorkomen is.  
 
Gereed  
 

Vergadering 28 november 2017 
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Evaluatie eigen 
bijdrage Wmo 

Van der 
Zanden 
 
Van Dijk  

28 november, 
punt 10, 
bijlage 94 

 Wethouder zegt toe dat zodra 
meer duidelijkheid is verkregen 
via december- of meicirculaire 
de raad zal worden 
geïnformeerd 

De decembercirculaire bood geen duidelijkheid over de 
invulling van de landelijke maatregel compensatie eigen 
bijdrage 2019. Het rijk heeft aangekondigd de 
gemeenten uiterlijk in de meicirculaire te informeren. 
 
Onderwerp komt nog terug in de raad, ivm koppeling 
met het coalitieprogramma. Daarin is aangegeven 
om meer inwoners te compenseren (mensen met 
een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, is nu 
120%).  
 

Motie rookvrije 
generatie 

De Leeuw 28 november  Motie is unaniem aangenomen Wethouder De Leeuw heeft de toezegging afgedaan 
tijdens de commissie M op 19/02/18 
 
Gereed  

Vergadering 9 januari 2018 

Actieprogramma 
werkgelegenheidsim
puls 

van Bree 9 januari 
2018, 
punt 9, 
bijlage 4 

 Wethouder zegt dat met 
regelmaat een update zal 
worden gegeven, mogelijk via 
P&C cyclus, de 
projectvoorstellen worden zo 
smart mogelijk geformuleerd, 
voor start ups en automotive 
worden aparte geldstromen 
gebruikt en aandacht voor 
ouderen wordt meegenomen in 
actieprogramma onderwijs en 
arbeidsmarkt 

Ambtelijk opgepakt    

Motie 
samenwerkings-
agenda SGE 

Blanksma 
 
Waardenburg 

9 januari 
2018, 
punt 11, 
bijlage 1 

 . Er zal een 2 sporen beleid 
worden gevolgd: enerzijds 
bezien op welke wijze de 
governance-structuur kan 
worden ingericht , anderzijds 
zal niet worden getornd aan de 
slagkracht en efficiëntie  

Na de zomer begint er een tijdelijke werkgroep met 
raadsleden van de SGE gemeenten om te adviseren 
op de samenwerkingsagenda, hoe de raden er beter 
bij te betrekken. Het proces loopt. Er zijn ook twee 
raadsleden in Helmond die zich hebben opgegeven 
voor deze werkgroep, maar de eerste bijeenkomst 
moet dus nog plaats vinden 

Vergadering 30 januari 2018 

pachtovereenkomst De Vries 30 januari 
2018 
vragenuur 

 Wethouder zegt toe na te gaan 
wanneer pachtovereenkomst 
met WBE wordt herzien 

Actie ambtelijk uitgezet.  
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Motie meldingen bij 
politie 

Blanksma  30 januari 
2018, 
punt 6,  
bijlage 11 

 Burgemeester zegt toe na te 
gaan welke mogelijkheden er 
zijn en zal de raad periodiek 
informeren 

Rib 53 verzonden op 13/06 
Gereed  

Motie 
statiegeldalliantie 

Smeulders  30 januari 
2018 

 Wethouder geeft aan dat het 
college al heeft besloten tot 
deelname aan de alliantie en is 
blij met de steun uit de raad 

Gereed  

Vergadering 3 juli 2018 

Programmabegroting 
GGD 

Dortmans 3 juli 2018, 
punt 12, 
bijlage 40 

 Wethouder zegt toe in het AB 
van GGD aandacht te vragen 
voor positie van ouderen en de 
mogelijkheden van GGD voor 
ouderen 

Algemene toezegging   

Havenpark De Vries 3 juli 2018, 
punt 16, 
bijlage 41 

 Wethouder zegt toe om 
1. voortaan eerder 3D 

impressies naar de 
raad te sturen 

2. indien extra bouwlaag 
mogelijk is, dan doen 

3. indien extra middelen 
worden verkregen, dan 
komen deze ten goede 
aan 
centrumperspectief 

Ambtelijk uitgezet  
1. Algemene toezegging  

2. Of dit mogelijk is zal blijken bij de 

indiening van de plannen voor het 
gebouw, op zijn vroegst in de tweede helft 

van 2019 

3. algemene toezegging. Er is momenteel 
nog geen zicht op hoe groot eventuele 

extra inkomsten zijn. Wordt ook zeker 
medio 2019. 
 

Werkbedrijf Atlant de 
Peel 

De Vries 3 juli 2018, 
punt 17, 
bijlage 43 

 Wethouder zegt toe om de 
raad eerder te betrekken bij 
het opstellen van zienswijze 

Algemene toezegging  

Auditcomité en 
rekenkamer 

Van Bree 3 juli 2018, 
Punt 19, 
Bijlage 39 

 Wethouder zegt toe om 
mogelijkheden te onderzoeken 
om de jaarrekening 2017 
eerder dan 12 september aan 
rekenkamercommissie te 
sturen 

Ambtelijk uitgezet  

Motie kinderpardon-
gemeente 

Dortmans 3 juli 2018   Ambtelijk uitgezet  

 


