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PM 2019-162 F&V

Komt terug op suggestie om RUG in te schakelen bij evaluatie 

versterking

v. der 

Schaaf

toezegging F&V april 2019

PM

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

Oudsten n.a.v. raad 17 april 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; wordt op gepakt samen met 

aangepaste wetgeving (afspraak LTA-overleg juni '19)

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

2019-53 W&I/ 

F&V Gemeentelijke inbesteding schoonmaak
brief Chakor

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

3e kw 19 sept '19 11 2019-163 F&V Evaluatie sluiting tippelzone, huiskamer en tussenhuis

den 

Oudsten op agenda, daarna afvoeren

3e kw 19 sept '19 11 2019-2 F&V Vuurwerkshows

den 

Oudsten op agenda, daarna afvoeren

3e kw 19 sept '19 11 2018-169 F&V

Resultaten pilot één uur langer fietsstewards Grote Markt/ 

Poelestraat

den 

Oudsten wijziging LTA-overleg juni '19

3e kw 19 sept '19

11 2018-14 F&V

Vierjaarlijkse check nut en noodzaak en stand van zaken 

verbonden partijen de Rook

ontvangen, voorstel; afvoeren

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

3e kw 19 sept '19 18 2019-109

F&V/O

&W

Uitkomst van het gesprek van de nachtburgemeester met de 

gemeente over nachtstadhuis

den 

Oudsten wijziging LTA-overleg juni '19

4e kw 19

dec '19

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

'aardbevingen' en 'escalatiemodel woonoverlast' mee

den 

Oudsten wijziging LTA-overleg juni '19

4e kw 19 okt '19 2 2019-180 F&V Als gemeente mee gaat doen met wietexperiment terugkomen 

op reventiekant drugs

den 

Oudsten Toezegging F&V juni '19
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4e kw 19 okt '19 2 2019-159 F&V Herijking kadernota weerstandsvermogen de Rook n.a.v. LTA-overleg juni '19

4e kw 19 okt '19 2 2019-161 F&V Komt terug op gesprek met recreatieondernemers Ten Boer 

om te zien hoe probleem door logiesbelasting kan worden 

verzacht cq gecompenseerd

de Rook

Toezegging F&V juni '19

4e kw 19 okt '19 2 2019-156 F&V Treasurystatuut de Rook n.a.v. LTA-overleg juni '19

4e kw 19

nov '19 6

2019-79 F&V

Nieuw inkoopbeleid (incl. ondernemers met maatschappelijke 

impact)
Chakor

wijziging n.a.v. ambtelijke melding

4e kw 19

nov '19

6 2019-155 F&V

Tarrievennota (daarbij kijken of gemeentelijke werkwijze 

bezwaarschriftenprocedure eenvoudiger kan, toez. OZB-

discussie maart '19)

de Rook

n.a.v. LTA-overleg juni '19

4e kw 19

nov '19

6 2019-160 F&V

Komt bij tarievennota met discussienotitie over 

percentageregeling m.b.t. logiesbelasting; idem extra check 

juridische (on)mogelijkheid tot differentiatie logiesbelasting

de Rook

Toezegging F&V juni '19

4e kw 19 nov '19 6 2019-157 F&V Aanpassing financiële Verordening de Rook n.a.v. LTA-overleg juni '19

4e kw 19 nov '19 6 2019-7 F&V VGR-II 2019 de Rook wijziging LTA-overleg juni '19

4e kw 19 nov '19 6 2019-9 F&V Gemeentebegroting 2020 de Rook (LTA-overleg maart 2019)

4e kw 19 dec '19 4 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
wijziging LTA-overleg juni '19

4e kw 19 dec '19 4 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
wijziging LTA-overleg juni '19

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

4e kw 19 dec '19 4 2019-11 F&V Eerste gedachtewisseling opzet begroting de Rook wijziging LTA-overleg juni '19

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

den 

Oudsten

één keer per vier jaar. wensen en bedenkingen. wijziging 

LTA-overleg juni '19

4e kw 19 nov '19 20 2019-126

R&W/

F&V Dorpsvernieuwingsplannen

v. der 

Schaaf LTA overleg 29-8-2019

2020 2017-182 F&V Onderzoek kostendekkendheid gemeentelijke tarieven de Rook Wijziging F&V juni 2019, i.v.m. harmonisering

1e kw 20 2019-158 F&V Uitwerking bestuursakkoord herindeling de Rook toezegging begrotingscommissie mei '19

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)

2e kw 20 mei '20 2018-108 F&V Bij de behandeling van het jaarverslag Ombudsman 2019 wordt de 

opvolging van de aanbevelingen jaarverslag 2018 meegenomen
den 

Oudsten
wijziging LTA-overleg juni '19

2e kw 20 mei '20 2019-181 F&V Voortaan in collegereactie op rapport Ombudsman ook 

reactie NBK en WIJ meenemen

den 

Oudsten toezegging F&V 19 juni '19
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2e kw 20 mei '20 2019-182 F&V Directie gaat casuïstiek klachten bespreken met medewerkers 

en management m.b.t. lerend vermogen en postitieve houding 

t.o.v. klachten en koppelt terug naar de raad

den 

Oudsten

toezegging F&V 19 juni '19
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