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PM 2019-208 F&V

Informeert raad d.m.v. een lijst van Groningse bedrijven dat in 

samenwerking met het Confucius instituut zaken doet met China

Schuiling

Toezegging cie. F&V 2-10-2019

PM 2019-215 F&V

Zal indien mogelijk informeren over bestuurlijke keuze Fryslan en 

Drenthe om niet deel te nemen aan scenario-onderzoek Shell

v. der  

Schaaf
toezegging raad 25-9-2019

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 Schuiling 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

Schuiling toezegging F&V sept' 18; wordt op gepakt samen met aangepaste wetgeving 

(afspraak LTA-overleg juni '19)

PM 2019-240 F&V Starten van een voorlichtingscampagne om stalbranden te 

voorkomen. 
Schuiling

Toezegging gecombineerde cie. d.d. 6-11-2019

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/

Schuiling

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

PM

2019-53 W&I/ 

F&V Gemeentelijke inbesteding schoonmaak
brief Chakor

n.a.v. LTA-overleg april 2019

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

Resultaten pilot één uur langer fietsstewards Grote Markt/ 

Poelestraat
Schuiling

wijziging LTA-overleg juni '19

3e kw 19 sept '19 18 2019-6 F&V HRM-sessie de Rook (LTA-overleg maart 2019); sessie gepland, inmiddels uitgesteld.  

3e kw 19 sept '19 18 2019-109 F&V

Uitkomst van het gesprek van de nachtburgemeester met de 

gemeente over nachtstadhuis
Schuiling

wijziging LTA-overleg juni '19, is niet voldoende aan bod geweest tijdens het 

gesprek over het nachtleven 

4e kw 19 okt '19

2

2019-180 F&V Als gemeente mee gaat doen met wietexperiment terugkomen op 

reventiekant drugs
Schuiling

Toezegging F&V 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 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, behandeld in samenspraak met de begroting. 

Afvoeren. 

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

4e kw 19 nov '19 19 2019-199 F&V Medianota Schuiling ambt. melding 10-9-19

4e kw 19 dec '19 4 2019-79 F&V

Nieuw inkoopbeleid (incl. ondernemers met maatschappelijke 

impact)
Chakor

wijziging  LTA overleg nov '19

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

Schuiling

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)

Schuiling

wijziging LTA-overleg juni '19
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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, afhankelijk van reactie AC

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

één keer per vier jaar. wensen en bedenkingen. wijziging LTA-overleg juni '19

4e kw 19 dec '19 4 2019-232 F&V Informeren over de voortgang lokaal programmaplan NPG
Schuiling

Uit vervolg programmakader NPG

4e kw 19 nov '19 20 2019-126

F&V/ 

R&W Dorpsvernieuwingsplannen
brief

v. der 

Schaaf

LTA overleg 29-8-2019 / ambtelijke mededeling 29-10-2019; mee in cbrf. 

stavaza gaswinning, kan afgevoerd worden

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

2020 2019-214 F&V Stand van zaken m.b.t. ex medewerkers tippelzone brief Jongman Toezegging cie. F&V 2 oktober

1e kw 20 2019-242 F&V Een integraal afwegingsmoment de Rook n.a.v. ambtelijk bericht. 

1e kw 20 2019-159 F&V Herijking kadernota weerstandsvermogen de Rook n.a.v. LTA-overleg juni '19/Aangepast n.a.v. ambtelijk bericht (uitgesteld)

1e kw 20 2019-243 F&V Neemt de gemeenteraad mee in de kwartaal update van het 

NBK, vorm staat open. 

de Rook

Toezegging cie. F&V 2 oktober 2019

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

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

2e kw 20 2019-13 F&V Kadernota integrale veiligheid Schuiling (LTA-overleg maart 2019)

2e kw 20
2019-73 F&V Neemt in volgende jaarplan Veiligheid de onderwerpen 

'aardbevingen' en 'escalatiemodel woonoverlast' mee
Schuiling

wijziging LTA-overleg juni '19, wijziging n.a.v. ambtelijk overleg

2e kw 20 apr '20 2019-237 F&V Lokaal actieprogramma NPG Schuiling Uit vervolg programmakader NPG

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 Schuiling

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
Schuiling

toezegging F&V 19 juni '19

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

Schuiling

toezegging F&V 19 juni '19
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