
*D19.006423* 
D19.006423 

ZAAKNUMMER: ZK19000130 

 

 

LIJST TOEZEGGINGEN EN MOTIES 

Raadsvergadering 17 juni 2019 

 

 

Onderwerp Status Planning/ gereed 

   

Raadsvergadering 20 mei 2019 

Toezegging in Debat,  

Wethouder W. Bijman de 

bekendmaking van het 30-km 

gebied De Goorn te verbeteren. 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

1 augustus 2019 

   

Raadsvergadering 20 mei 2019 

Toezegging wethouder  

W. Bijman aan de slag te gaan 

met de (doorgaande) route in 

De Goorn (buiten de Dwingel 

om) in navigatiesystemen.  

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

1 augustus 2019 

   

Besluit 28 januari 2019 

Motie M1 VAOD 

Regenbooggemeente /  

Regenboogregio intentie-

verklaring voor subsidie LHBTI-

acceptatie 

O19000002, D19000048 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

30 juni 2019 

 

Raadsvergadering 

23 april 2019 

Veiligheid fietstunnels 

Op korte termijn schriftelijke 

reactie college 

30 juni 2019 

 

Besluit 26 juli 2018 

Motie M2 VAOD Recreatieve 

vaarvoorzieningen 

(D18.000814) 

 

----- 

5 februari 2018 

Motie vaod Onderzoek 

Botenoverhaal Burghtlanden 

(D18.000103) 

 

 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor met 

de nota waterrecreatie. Nadat 

het college een besluit heeft 

genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

Maakt onderdeel uit van de 

economische Verkenningen. 

----- 

Op korte termijn schriftelijke 

reactie college 

(Eerder memo van college is niet 

behandeld.) 

 

Najaar 2019 

 

 

 

 

 

Agendering is aan 

agendacommissie 

 



Blad 

2 van 2 

 

 

Afgehandeld:  

 

Besluit 18 maart 2019 

Motie vaod subsidieregeling 

verwijderen Asbestdaken 

(D19.000160) 

De raad vraagt het college om 

bij GS van N-H te 

bewerkstelligen dat er een 

provinciale subsidieregeling 

komt ter vervanging van de 

beëindigde rijkssubsidie-

regeling. 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

College heeft brief aan 

gedeputeerde staten 

verzonden. Brief staat op 

lijst ingekomen stukken van 

17 juni 2019. 

Toevoegen paragraaf met 
alternatieve mogelijkheden aan 
raadsvoorstel. 

 De paragraaf is toegevoegd 

aan het format van het 

raadsvoorstel. Wordt dus bij 

nieuwe raadsvoorstellen 

meegenomen. 

Raadsopdracht Wonen 
Toevoegen 
duurzaamheidsparagraaf aan 
raadsvoorstel 

 De paragraaf is toegevoegd 

aan het format van het 

raadsvoorstel. Wordt dus bij 

nieuwe raadsvoorstellen 

meegenomen. 

 

Gesprek 14 mei 2018 

Rekenkamercommissie  

In najaar gesprek over nieuw 

onderzoeksonderwerp 

 Ingepland in Gesprek van  

17 juni 2019. 

 


