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Naam (taak) Omschrijving Meerdere medewerkers Startdatum Einddatum Deadline Verantwoordelijke Status

1 Voorjaarsnota 2015 Notitie over straatverlichting Notitie over straatverlichting. Versteeg Noël 7-7-2014 31-3-2016 Leeuwe Jacqueline, de 26-1-2016 Het beleidsplan openbare verlichting wordt in de 

komende weken afgerond en zal voor het eind 

van het eerste kwartaal ter informatie aan de 

raad worden aangeboden.

In behandeling

2 Programmabegroting 2015 (beleidsvoorstel 

oplaadpalen)

Versteeg Noël 10-11-2014 30-6-2016 Leeuwe Jacqueline, de 26-1-2016 De gemeenteraad heeft aangegeven voor de 

plaatsing van laadpalen als uitgangspunt het 

vergunningenmodel te willen hanteren. Binnen 

Nederland is er slechts 1 partij (Allego) die op 

basis van dit model laadpalen plaats. Na deze 

partij doet op dit moment de Autoriteit 

Consument en Markt  onderzoek. In afwachting 

van dit onderzoek gaan wij geen langdurig 

contract aan met deze leverancier. Via een RIB 

zal de raad binnen 2 weken worden 

geïnformeerd over de stand van zaken en de te 

nemen vervolgstappen. 

In behandeling

3 Voortgang overleg met CIF inzake buitengebied De raad informeren over de voortgang van de 

verglazing door CIF van het buitengebied’.

Mol Dick 31-8-2015 31-1-2016 30-3-2016 Graaff Hans, van der 26-1-2016 De gesprekken met CIF over de 

inspanningsverplichtingen zijn hervat.

Met CIF is een gesprek gepland in februari 2016.

In maart 2016 zal de portefeuillehouder de 

gemeenteraad informeren over de laatste stand 

van zaken.

Oorspronkelijke einddatum was 31 januari 2016.

Einddatum aanpassen

4 Onderzoek (213a) leerlingenvervoer College stuurt artikel 213a onderzoek naar 

leerlingenvervoer inclusief de wijze hoe het 

wenst om te gaan met de aanbevelingen naar 

raad ter bespreking in B&A van 9 mei 2016.

Wagner Hans 25-1-2016 23-5-2016 Rombout Maret In behandeling

5 QuickScan leerlingenvervoer Portefeuillehouder informeert de gemeenteraad 

over de aanbevelingen uit de QuickScan 

leerlingenvervoer.

Pijper Femke, de 25-1-2016 12-2-2016 Rombout Maret In behandeling

6 Terugkoppeling over gesprekken ouders over 

leerlingenvervoer

Portefeuillehouder polst behoefte aan (vervolg 

op) gesprekken met ouders over 

leerlingenvervoer. Zodra er gesprekken zijn 

geweest koppelt portefeuillehouder dit terug in 

B&A. Hebben ouders geen behoefte meer aan 

gesprekken dan wordt dit in Pepperflow 

gerapporteerd.

Pijper Femke, de 25-1-2016 31-3-2016 Rombout Maret In behandelingGeen stand van zaken
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