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Toezeggingen raadsvergadering 20 juli 2016

Voorstel

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 20 juli 2016 doorde portefeuillehouders
gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Burgemeester Heijmans
- Geen toezeggingen

Portefeui llehouder Litjens
- Jaarstukken 2015: Voor 1 augustus 2016 wordt een brief naar Provincie en

Ministerie BZK gestuurd dat de gemeenteraad de jaarrekening heeft behandeld
(boekwerk jaa rrekening, addend u m e n accou nta ntsverkla ríng worden h ierbij
gevoegd). De jaarrekening wordt behandeld in de septembercyclus van de raad
(inclusief commissies) en vastgesteld in de vergadering van 29 september 2016.

- Evaluatie mijnstraatjouwstraat; vóór 1 januari 2017 wordt met de wijk- en
dorpsraden gesproken over hun rol en positie waarbij getracht wordt tot een
oplossing te komen.

- Fusie Risse-Westrom: het college stuurt een brief naar de coördinatiegroep waarbij
de door raad aangenomen mot¡e wordt gevoegd en waarbij de overwegingen u¡t de
oorspronkelijke motie van de SP-fractie worden betrokken.

Portefeui I lehouder Va n Eersel
- Het college komt schriftelijk terug op de kosten van de archiefbewaarplaats.
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Standbeeld Philips van Horne: brief aan Stichting de Aldenborgh sturen met hetgeen

besproken is in de raadsvergadering met betrekking tot de motie en de mededeling

dat een voorstelvan de stichting wordt afgewacht.

Portefeuillehouder Sterk
- Geen toezeggingen.

Portefeuillehouder Gabriëls

Herziening subsidiebeleid:
-De tendersystemen uitwerken conform de uitgangspuntennotitie (niet te streng en een

richting wordt aangegeven m.b.t. de clustering en samenwerking van verenigingen).
-Naar de groep 18 tot 2l-jarigen wordt nog specifiek gekeken en het college komt hierop

terug bij de raad.
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