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PM

2019-112 F&V Zal regelmatig terugkoppelen uit zijn gesprekken met Shell den 

Oudsten n.a.v. raad 17 april 2019

PM 2019-75 F&V

Komt terug op huidige stand van zaken t.a.v. VN verdrag handicap 

(t.a.v. toegankelijkheid voor verstandelijk gehandicapten)

den 

Oudsten
toezegging F&V maart 2019

PM 2019-29 F&V

Burgemeester zal onderzoeken of meer stembureaus helpen om 

de opkomst te bevorderen in de wijken met een lage opkomst en 

komt hierover terug bij de raad

den 

Oudsten
Toezegging raad 27-3-2019.

PM 2018-159 F&V Overlegt met presidium over timing bespreking ondermijningsbeeld 

in besloten sessie

den 

Oudsten

er wordt z.s.m. een sessie georganiseerd (LTA-overleg 

maart 2019)

PM 2018-160 F&V Neemt de discussie inzake prostitutiebeleid (met vrij massief 

bezwaar tegen aanpassing beleid) mee terug naar college en komt 

t.z.t. met nieuw voorstel

den 

Oudsten
toezegging F&V sept' 18

PM 2018-162 F&V Beziet of bij de revitalisering van het stadhuis meer aan Social 

Return gedaan kan worden dan normaal

v. der 

Schaaf/

den 

Oudsten

toezegging F&V sept' 18 LTA-overleg 28-3-19

PM 2017-277 F&V

Bij voorjaarsbrief nog meer helderheid m.b.t. financiële situatie, 

ook doorkijkend naar toekomst de Rook wijziging LTA-overleg jan.'18

PM 2017-278 F&V

Als er tussen voorjaarsbrief en begroting substantieel zicht is op 

afwijking die heel ander beeld geeft, komt er tussentijds early 

warning de Rook wijziging LTA-overleg jan.'18

PM 2019-77

F&V/ 

O&W

Zodra college zicht heeft op extra financiële consequenties voor de 

sportverenigingen in Haren en Ten Boer wordt de raad hierover 

geïnformeerd de Rook Toezegging combicie. maart 2019

PM 2019-76

F&V/

W&I

Zal de raad informeren over de uitkomsten van de gesprekken met 

ondernemers Haren/Ten Boer over Fonds Ondernemend 

Groningen. In Ten Boer wordt ook LTO hierbij betrokken.

de Rook

Toezegging combicie. maart 2019 (OZB)

PM

2019-53 W&I/ 

F&V Gemeentelijke inbesteding schoonmaak
brief Bloemhoff

n.a.v. LTA-overleg april 2019

2e kw 19 april '19 2018-170 F&V Plan NCG voor komende periode

brief
v.der Schaaf

toezegging F&V oktober 2018 Ambtelijke info. 20-3-2019

2e kw 19 mei '19 2019-94 F&V

Concept-begroting GR Groninger Archieven - wensen en 

bedenkingen

den 

Oudsten jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt. '15

2e kw 19 mei '19 2019-74 F&V

Binnen enkele weken schriftelijke informatie over gesprekken met 

zeven studentenverenigingen over tegengaan van excessen

den 

Oudsten
toezegging F&V maart 2019

2e kw 19 mei '19 2019-1 F&V Confusius instituut

den 

Oudsten (LTA-overleg maart 2019)

Legenda:

Blauw=gewijzigd

Paars=nieuw

Groen=griffie 
1/3



Lange termijn agenda 22-05-19 ]

maand / 

kwartaal

maand dag nummer cie onderwerp vorm 

document
portefeuille

opmerkingen

2e kw 19 mei '19 2018-169 F&V

Resultaten pilot één uur langer fietsstewards Grote Markt/ 

Poelestraat

den 

Oudsten (LTA-overleg maart 2019)

2e kw 19 mei '19 2018-135 F&V

Nadere info over mogelijkheid tot registratie meldingen Veilig Thuis 

waarbij ook dierenmishandeling speelt

den 

Oudsten (LTA-overleg maart 2019)

2e kw 19 juni '19 2019-96 F&V Concept-begroting GR Veiligheidsregio - wensen en bedenkingen

den 

Oudsten op agenda, daarna afvoeren

2e kw 19 juni '19 2019-2 F&V Vuurwerkshows

den 

Oudsten (LTA-overleg maart 2019)

2e kw 19 juni '19 2019-3 F&V Logiesbelasting de Rook op agenda, daarna afvoeren

2e kw 19 juni '19 2018-110 F&V Gaat na wat er nu al gebeurt om Ombudsinstituut onder de 

aandacht te brengen en gaat na of en zo ja, hoe dat 

geïntensiveerd moet worden 

den 

Oudsten
(LTA-overleg maart 2019)

2e kw 19 juni '19 2018-109 F&V (bij monde van gemeentesecretaris) kijkt naar mogelijkheden om 

klachten die in komen van mensen raken meer prioriteit te geven, 

komt hierop terug

den 

Oudsten
(LTA-overleg maart 2019)

2e kw 19 juni '19 2018-108 F&V Zal volgend jaar in reactie op rapport Ombudsman een terugblik op 

aanbevelingen van dit jaar opnemen (terugkoppeling over stand 

van zaken uitvoering)

den 

Oudsten
(LTA-overleg maart 2019)

2e kw 19 juni '19 2018-133 F&V Deelname aan experiment gelegaliseerde wietteelt brief den 

Oudsten

op agenda, daarna afvoeren

2e kw 19 juni '19

2018-14 F&V Vierjaarlijkse check nut en noodzaak verbonden partijen de Rook

vooraf informatieve/technische sessie organiseren (LTA-

overleg maart 2019)

2e kw 19 juni '19 2018-59 F&V Vastgoednota. (In vastgoednota zullen afwegingscriteria m.b.t. 

verhuurprijzen (kostprijsdekkend vs markconform) op een rijtje 

worden gezet; idem hoe je evt. marktconforme prijs bepaalt; idem 

voor- en nadelen van verhuur al dan niet gescheiden organiseren 

(Grondbedrijf vs Vastgoedbedrijf); komt ook terug op suggestie om 

via zonnepanelen op daken vastgoed energie te leveren voor de 

omgeving) Komt in voorbereiding op begroting terug op 

inventarisatie / 0-meting MJOP's van gemeentelijke vastgoed 

voorstel
v. der 

Schaaf
op agenda R&W, daarna afvoeren

3e kw 19 juli '19

2018-132 F&V

(bij rekening 2018) zal bij indicatoren met streepje aangeven 

waarom er in dat geval geen gegevens bekend zijn

den 

Oudsten (LTA-overleg maart 2019)

3e kw 19 juli '19 2017-182 F&V Onderzoek kostendekkendheid gemeentelijke tarieven de Rook (LTA-overleg maart 2019)

3e kw 19 juli '19 2019-4 F&V Gemeenterekening 2018 de Rook (LTA-overleg maart 2019)

3e kw 19 juli '19 2019-5 F&V VGR-I 2019 de Rook (LTA-overleg maart 2019)

3e kw 19 sept '19 18 2019-6 F&V HRM-sessie de Rook (LTA-overleg maart 2019)

4e kw 19 2019-73 F&V Neemt in volgende jaarplan Veiligheid de onderwerpen 

'aardbevingen' en 'escalatiemodel woonoverlast' mee

den 

Oudsten toezegging F&V maart 2019

4e kw 19 okt '19 2019-7 F&V VGR-II 2019 de Rook (LTA-overleg maart 2019)
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4e kw 19 okt '19 2019-8 F&V Stand van zaken Verbonden Partijen de Rook (LTA-overleg maart 2019)

4e kw 19 nov '19 2019-9 F&V Gemeentebegroting 2020 de Rook (LTA-overleg maart 2019)

4e kw 19 dec '19 2019-10 F&V Managementletter interim-controle de Rook (LTA-overleg maart 2019)

4e kw 19 2019-11 F&V Eerste gedachtewisseling opzet begroting de Rook (LTA-overleg maart 2019)

4e kw 19 2019-79 F&V Nieuw inkoopbeleid Chakor wijziging op basis van ambtelijke melding april 2019

4e kw 19 2015-357 F&V Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan Veiligheidsregio
brief

den 

Oudsten één keer per vier jaar. wensen en bedenkingen

1e kw 20 2019-78 F&V

Zal volgend jaar (bij de begroting) de gemeentelijke werkwijze 

t.a.v. de bezwaarschriftenprocedure OZB tegen het licht houden 

en bekijken of het maken van bezwaar eenvoudiger kan

de Rook

toezegging combicie. maart 2019

1e kw 20 2019-12 F&V Voortzetting gedachtewisseling opzet begroting de Rook (LTA-overleg maart 2019)

1e kw 20 2019-13 F&V Kadernota integrale veiligheid

den 

Oudsten (LTA-overleg maart 2019)
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