
TOEZEGGINGEN  VAN  HET  COLLEGE 
tijdens behandeling van de GEMEENTEREKENING 2015,
woensdag 25 mei 2016. 

10.00 – 12.00 uur  Ruimte en Wonen

 Progr. 8 Wonen
 Par. 1 Integraal gebiedsgericht werken
 Par. 7 Grondbeleid

Toezeggingen: 
Wethouder Van der Schaaf:

- Wethouder Van der Schaaf gaat direct na de zomer een bijeenkomst beleggen, waarbij 
de  woningbouwcorporaties worden uitgenodigd specifiek in te gaan op ‘ hoe de 
sociale huur toe kunnen laten nemen’ . Daarnaast willen we bespreken hoe we met een 
aantal nieuwe ontwikkellocaties om willen gaan zoals Suikerunieterrein en de ALO 
locatie. Hierbij zijn we voorstander van een gemengd programma met een combinatie 
van sociale huur , koop en het middensegment (€700-€1000 huur).

- Neemt in de prestatieafspraken in de tweede helft van het jaar een apart hoofdstuk op 
over de SSH.  

- Het dashboard van de gegevens over de huurmarkt zal worden meegenomen in de 
bijeenkomst met de woningbouwcorporaties na de zomer.

- Komt schriftelijk terug op hoe het staat met de haalbaarheidsstudie van het 
praktijkleercentrum van Terra op het suikerunieterrein en wat het betekent qua 
opbrengst.

13.00 – 15.00 uur  Werk en Inkomen 
(Gijsbertsen/Van Keulen/Van der Schaaf / Schroor)

 Progr. 1 Werk en inkomen
 Progr. 2 Economie en werkgelegenheid

Toezeggingen: 
Wethouder Van der Schaaf:
Bij de begroting zullen in verhouding andere getallen worden gehangen aan de BOL en BBL 
plekken, waarbij het streven blijft het aantal gelijk te houden, dan wel te laten groeien.

Wethouder van Keulen:
Komt terug  op de vraag n.a.v. de Europeese Energie- Efficiency richtlijn (EED) of de 
energie-audits inmiddels zijn uitgevoerd en door de gemeente beoordeeld.



15.00 – 17.00 uur  Beheer en Verkeer 
(De Rook/Van Keulen/Gijsbertsen)

 Progr. 6 Cultuur (alleen evenementen)
 Progr. 7 Verkeer
 Progr. 9 Onderhoud en beheer openbare ruimte
 Par. 2 Duurzaamheid

Toezeggingen: 

Geen

17.00 – 19.00 uur  Onderwijs en Welzijn 
(Schroor/De Rook/Gijsbertsen)

 Progr. 3 Jeugd en onderwijs
 Progr. 4 Welzijn gezondheid en zorg
 Progr. 5 Sport en bewegen
 Progr. 6 Cultuur
 Par. 9 Vernieuwing Sociaal Domein

Toezeggingen: 
Wethouder De Rook: 

- Komt terug met een voorstel van aanpak van de problematiek bij Vrijdag in de 
raadscommissie. 

20.00 – 22.30 uur  Financiën en Veiligheid
(Den Oudsten/Schroor/Van Keulen)

 Progr. 10 Veiligheid
 Overige programma’s, paragrafen en financieel beeld 

Toezeggingen: 

Burgemeester Den Oudsten
- Overig enige tijd overleg met commissie over welke cijfers / parameters raad nodig heeft om 

goede beoordeling te kunnen maken, incl. trendmatige aansluiting bij verleden
- Er wordt een overlegje geïnitieerd tussen commissieleden en OOV om samen te kijken naar 

klachten panel deurbeleid
- Als uitkomsten COC-onderzoek aanleiding geven tot intensivering beleid en/of andere 

besteding regenbooggelden wordt raad op de hoogte gesteld
- Komt in overleg met wethouder Gijsbertsen schriftelijk terug op vraag van de VVD over de 

inzet op bestrijding kindermishandeling en de wenselijkheid om daar dan ook apart budget 
voor te reserveren en cijfers over op te nemen. 



- Resultaten mystery guest onderzoek naar alcoholverkoop aan 18- ers worden met commissie 
gedeeld

- Gaat na wat de mogelijke reden is van de forse afname van het aantal cases voor de 
ketenregisseur mensenhandel

Wethouder Schroor

- Toezegging:
o Zodra er duidelijkheid is met  betrekking tot Vpb Euroborg (oordeel fiscaal adviseur) 

krijgt commissie info
- Overige conclusies:

o Blijvend werken aan voorspelbaarheid, data-analyses waarbij input van directies 
meer gestaafd kunnen worden + nadenken over omgang met rekeningresultaten 
(wat doe je ermee en wanneer), automatisme van mogelijkheid 
bestemmingsvoorstel moet eruit.

o Ambitie blijft (ondanks verhoging 2015 en waarschijnlijk ook 2016) dat externe 
inhuur weer teruggaat naar beoogde niveau.

o Waarschijnlijk deze week uitslag op bezwaar BUIG, dan ook betere voorspelbaarheid 
naar toekomst toe

o In oktober wordt er meer duidelijkheid verwacht m.b.t. de aandelen Enexis
o Er komt een nieuwe indicator om totale klanttevredenheid over dienstverlening te 

meten


