
BESLUITENLIJST 
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER / WERK EN 
INKOMEN

Datum: 14 februari 2018
Plaats: oude raadzaal
Tijd:  16.30 – 19.10 uur

 AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD

o Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
 Conform naar raad 21 februari 2018

o Raadsvoorstel Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind
 Als 1-minuutinterventie naar raad 21 februari 2018
 CDA en Stad & Ommeland zullen nog melden wat het specifieke bespreekpunt 

zal zijn.

 TOEZEGGINGEN 

 Wethouder Van der Schaaf
o (B&V) Bij herijking visie Stadspark wordt input PvdA meegenomen en ook evt. 

andere punten die nog naar voren komen; alle wijkorganisaties van aangrenzende 
wijken zullen voor het proces worden uitgenodigd.
(W&I / B&V)Komt met een notitie over de stand van zaken m.b.t. de Ringweg 
Academie en de werkgelegenheid m.n. bij de Zuidelijke Ringweg (incl. SROI en 
inzet Groningse werknemers); daarbij kunnen ook enkele andere grote projecten 
worden meegenomen m.b.t. SROI. Met voorzitter bezien wat geschikt moment van 
aanlevering is, en samenhang met ander LTA-punt m.b.t. ARZ (ook: wat is B&V, wat 
is W&I?)

o (W&I) Komt met informatie over laatste cijfers m.b.t. afspraakbanen en 
loonkostensubsidie

 LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

 Besluitenlijsten 24 januari (B&V en W&I) :
o Toezegging wethouder Gijsbertsen (W&I) m.b.t. Vakantiebank is afgedaan.

 LTA/IM: 
o Akkoord met wijzigingen in blauw

 Ingekomen stukken
o Geen bijzonderheden

 VERSLAGEN

 Verslagen 24 januari (B&V en W&Ï) conform vastgesteld.

 OVERIGE BESLUITEN EN AFSPRAKEN (B&V)

o Er zijn geen wensen en bedenkingen t.a.v. de begroting van de Omgevingsdienst.
o Een clubje uit de commissie gaat nadenken over de wijze van betrokkenheid van de raad 

bij het vervolgtraject na geothermie (Koks, Van Zoelen, Van der Glas)
o Bij het agendapunt LTA kunnen fracties aangeven op welk onderwerp dat op de rol staat 

zij een advies van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer zouden willen
o 6 maart, 20.00 uur – hoorzitting op locatie over voorstellen inzake Oosterhamrikzone
o 13 maart, 19.30 uur – informatieve sessie over stand van zaken op het terrein van 

duurzaamheid (graag aanmelden) 
o 4 april 10.00 uur – werkbezoek aan Stadsbeheer 
o 18 april 10.30 uur – informatieve sessie over stand van zaken afvalbeleid (m.m.v. iemand 

uit Enschede)
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