
Toezeggingen uit de raadscommissies tijdens 
bespreking van de Begroting 2016 op woensdag 4
november 2015. 

Raadscommissie Werk en Inkomen 
Programma Werk en inkomen
Programma Economie en werkgelegenheid

Toezeggingen weth. Van der Schaaf
- Geeft zo snel mogelijk een overzicht over de inzet van de beschikbare €400.000,- voor

de voormalige ID banen, hoe dit in 2016 zal landen in de verschillende wijken en alle 
andere gestelde doelen.

Toezeggingen weth. Van Keulen
- Komt terug op de werkgelegenheidseffecten van de start ups. 
- Houdt de raad op de hoogte van het congres ‘Building the Future of Health’
- Informeert de raad zodra in gezamenlijkheid met de stad, ‘het beeld, het verhaal van 

de stad’, waarmee ook bedrijven binnen kunnen worden gehaald, gereed is
- Komt terug op de oplossing van het vraagstuk van de handhaving tijdens de 

koopzondagen.

Toezeggingen weth. Gijsbertsen
- Komt terug op de vraag of de plekken binnen ‘nieuw beschut’ ook beschikbaar zijn 

naast o.a. de ex-Wajongers voor mensen die niet recht op een uitkering hebben 
(potentiele wajongers, die nog thuis wonen) en of daar nu ook aandacht aan wordt 
besteed.



Raadscommissie Beheer en Verkeer
Programma Kwaliteit van de Leefomgeving
Deelprogramma Evenementen
Programma Verkeer 
Paragraaf Duurzaamheid

Toezeggingen weth. Van Keulen
- Laat uitzoeken of openbare verlichting ondergebracht kan worden in GRESCO
- 75% risicokans bodemsanering – gaat na of dit echt nodig is en waar dat op 

gebaseerd is
- Komt terug op de vraag in hoeverre het mogelijk is om te komen tot een BORG-

schouw op buurtniveau
- Gaat na in hoeverre het nodig en wenselijk is om verdwenen indicatoren (zoals 

tevredenheid burgers over onderhoud trottoirs) volgend jaar weer in te voeren
- Kan gedetailleerde informatie geven over de invulling van de bezuinigingen d.m.v. 

efficiencymaatregelen Stadsbeheer (kan niet beloven dat deze info binnen is vóór de 
behandeling van de begroting in de raad)

Toezeggingen weth. Gijsbertsen
- Komt nog voor de kerst met een tussenstand inzake de duurzaamheidsmaatregelen

Toezeggingen weth. De Rook

- Rapport Grontmij inzake parkeren wordt binnen een maand verwacht; herijking 
parkeervisie idem, wellicht iets later

- Inrichtingsplannen in het kader van ARZ (resultaat van consultatie wijken) worden 
binnen enkele maanden verwacht

- In 2016 komt college met een stand van zaken Green Deal Stadsdistributie
- Komt (waarschijnlijk mondeling in commissie) terug op vraag over verkeersveiligheid 

Vinkenstraat



Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 
Programma Onderwijs
Programma Welzijn, gezondheid, zorg en VSD, 
Programma Sport en bewegen 
Programma Cultuur (excl. evenementen). 

Toezegging weth. De Rook: 
- Komt in Meerjarenprogramma Sport en Bewegen terug op de ambitie voor de 

breedtesport  (evt. top 5?) 

Toezeggingen weth. Schroor: 
- komt terug op de vraag van de SP waar de € 320.000,- vandaan moet komen die 

nodig is voor interne compensatie loon en prijsstijgingen. (progr. Zorg en Welzijn)

Raadscommissie Ruimte en Wonen
Programma Wonen
paragraaf Grondbeleid 
Paragraaf Integraal gebiedsgericht werken 

Toezeggingen weth. Van der Schaaf: 
- zoekt uit hoe het zit dat er geen speeltoestellen op het Ciboga terrein geplaatst 

zouden kunnen worden , terwijl dit een burgeriniatief betreft waarvoor al budget 
beschikbaar is, maar geen ruimte meer voor zou zijn.

-



Raadscommissie Financiën en Veiligheid
Programma’s Veiligheid, Stadhuis en Stadjer, College en Raad, Algemene Inkomsten en Post 
onvoorzien, Algemene ondersteuning
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, 
Financiering, Verbonden partijen, Lokale heffingen, Bedrijfsvoering
Financieel Perspectief
Raadsvoorstel Tarieven 2016

Toezegging bgm.  Den Oudsten:
- Nota prostitutiebeleid kan waarschijnlijk in de commissie van januari besproken 

worden
- Komt naar commissie met visie op de toename verwarde personen
- Kijkt of toezegging vorige burgemeester m.b.t. fysieke veiligheid (veiligheid van mens 

én dier)  kan worden gehonoreerd; kijkt ook nog naar landelijke lijn inzake relatie 
huiselijk geweld en dierenmishandeling en wat dit betekent voor gemeentelijke 
beleid

- Komt vóór de raad (volgende week) met schriftelijke onderbouwing van de stelling 
dat het niet compenseren van prijs- en loosstijging binnen programma niet ten koste 
gaat van veiligheidsbeleid 

Toezeggingen weth. Schroor: 

Geen
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