
Toezeggingen uit de raadscommissies tijdens bespreking van de  

Begroting 2020 

Datum: woensdag 6 november 2019 

 

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn + Werk en Inkomen (10.00-12.45 uur)  

Programma 1 Werk en Inkomen 

Programma 2 Economie en Werkgelegenheid  

Programma 3 Onderwijs 

Programma 4 Welzijn, gezondheid, zorg  

Programma 5 Sport en bewegen  

Programma 6 Cultuur (m.u.v. evenementen) 

 

Toezeggingen wethouder Gijsbertsen: 

- De raad krijgt op korte termijn een brief met daarin het traject naar de inkoop 

jeugdhulp. 

- Project Bijstand op Maat: opbrengsten en inzichten gaan in voorjaar naar de 

raad.  

 

 

Raadscommissie Beheer en Verkeer + Ruimte en Wonen (15.00-17.30 uur)  

Programma 6  (deel evenementen) 

Programma 7  Verkeer 

Programma 8  Wonen 

Programma 9  Kwaliteit van de leefomgeving + Uitgangspunten aangaande Harmonisatie 

verordeningen gemeentelijke begraafplaatsen  

Paragraaf 2  Duurzaamheid 

Paragraaf 7  Grondbeleid  

 

Toezegging wethouder  van der Schaaf    : 

- Zegt toe het inzicht in het bouwen in het middensigment beter te organiseren, 

zeker op gronden die de gemeente zelf verkoopt 

- Zoekt uit of de inzet mogelijk is volgens de regels van de plus in de 

grondexploitatie Grote Markt voor belendende doelstellingen en rapporteert de 

raad daarover 



- Zegt toe te blijven rapporteren over de invulling van de ongedeelde stad, 

waarbij ook aandacht voor goedkopere sector op A locaties 

 

 

Raadscommissie Financiën en Veiligheid (20.00-22.30 uur)  

Programma 10  Veiligheid 

Programma 11  Dienstverlening 

Programma 12  College, Raad en gebiedsgericht werken 

Programma 13  Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Programma 14  Overhead en ondersteuning organisatie 

Paragraaf 1  Integraal gebiedsgericht werken 

Paragraaf 3  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Paragraaf 4     Onderhoud kapitaalgoederen 

Paragraaf 5     Financiering 

Paragraaf 6     Verbonden partijen 

Paragraaf 8    Lokale heffingen 

Paragraaf 9     Bedrijfsvoering 

Paragraaf 10 Herindeling  

 

+ Belastingtarieven 2020 

+ Discussienotitie tarieven logiesbelasting  

- De commissie besluit om de discussienotitie tarieven logiesbelasting in de volgende 

commissievergadering van F&V nog een keer te agenderen.  

 

Toezeggingen burgemeester Schuiling: 

- Zegt toe om in samenwerking met de veiligheidsregio een 

voorlichtingscampagne te starten gericht op het voorkomen van stalbranden 

bij boeren.  

 

 


