
TOEZEGGINGEN  VAN  HET  COLLEGE  

tijdens behandeling van de GEMEENTEREKENING 2017, 

woensdag 4 juli 2018.  

 

 

10.00 – 12.00 uur  Onderwijs en Welzijn  

(Schroor/De Rook/Gijsbertsen/Van der Schaaf) 

o Progr. 3 Onderwijs 

o Progr. 4 Welzijn gezondheid, zorg  

o Progr. 5 Sport en bewegen 

o Progr. 6 Cultuur (excl evenementen) 

 

Toezeggingen:  

Wethouder Schroor 

o Zal tijdens de raadsbehandeling komen met cijfermatige onderbouwing van een aantal 

indicatoren die in de rekening niet zijn ingevuld. 

 

Wethouder De Rook 

o Beweegplekken: wethouder komt bij de begroting 2019 terug met een voorstel voor 

bijstelling van de indicatoren (niet alleen op realisatie maar ook op lopende projecten). 

o Uitbreiding sporthopper voor MBO: wethouder zal hierover in gesprek gaan met 

ROC’s en komt hierop terug.  

o Topsporthal: houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen (trainingshal in 

Martiniplaza).  

o Broedplaatsen (cultuur): wethouder komt binnenkort (september) met de quickscan. 

o Muziek als indicator in het onderwijs: betrekt deze suggestie bij de begroting 2019. 

 

Wethouder Gijsbertsen 

o Hermeldingen Veilig Thuis: nader onderzoek naar achtergronden loopt, wethouder 

komt na de zomer met meer informatie hierover.  

o Minder gebruik Jeugdsportfonds: komt terug met duiding van het genoemde getal. 

o Jeugdzorg: komt in september terug met een stand van zaken, met een analyse en met 

de toekomstige aanpak.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



13.00 – 15.00 uur  Werk en Inkomen   

(Gijsbertsen/Van Keulen/Van der Schaaf) 

o Progr. 1 Werk en inkomen 

o Progr. 2 Economie en werkgelegenheid 

 

Toezeggingen:  

Wethouder Gijsbertsen 

Geen 

 

Wethouder Van Keulen 

o Kondigt aan dat er binnenkort een notitie komt over broedplaatsenbeleid; 

o Neemt Cube 050 en andere (meer commerciële) initiatieven mee in de rekening 

volgend jaar. 

 

Wethouder Van der Schaaf  

o Neemt de diversiteitsprijs volgend jaar mee in de rekening; 

o Informeert de raad met de rapportage van Herepoort over de regionale 

werkgelegenheidseffecten van de Zuidelijke ringweg. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15.00 – 17.00 uur  Beheer en Verkeer  

(De Rook/Van Keulen/Gijsbertsen) 

o Progr. 7 Verkeer  

o Progr. 9 Kwaliteit en leefomgeving (+ Progr. 6 Cultuur (evenementen)) 

o Par. 2 Duurzaamheid 

 

Toezeggingen:  

 

Wethouder De Rook 

o Zal in stadspanel-enquête m.b.t. fietsbeleid een extra vraag opnemen t.b.v. evaluatie 

gedragscampagnes, bijv. ‘alle richtingen gelijk groen’ 

 

Wethouder Van Keulen 

o Komt bij begroting terug op indicator ecologisch beheer i.r.t. BORG-schouw 

 

Wethouder Gijsbertsen 

o De cijfers over 2017 m.b.t. duurzaamheid komen in september naar de raad. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



17.00 – 19.00 uur  Ruimte en Wonen 

(Van der Schaaf) 
▪ Progr. 8 Wonen 

▪ Par. 1 Integraal gebiedsgericht werken 

▪ Par. 7 Grondbeleid 

 

Toezeggingen:  

 

Wethouder Van der Schaaf 

 

o Na de zomer ontvangt de raad een brede evaluatie van het gebiedsgericht 

werken 

o Het punt van de ‘starters’ komt als apart punt terug in het meerjarenprogramma 

wonen  

o Zegt toe dat er een nieuwe inventarisatie monumenten zal worden gedaan 

o Komt apart (richting S&O) even terug met uitleg op de vraag naar het verschil 

met eerder genoemde getallen. (betreft kerncijfers aantal huurwoningen) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20.00 – 22.30 uur  Financiën en Veiligheid 

(Den Oudsten/Schoor/Van Keulen) 

o Progr. 10 Veiligheid (+ Monitor Veiligheid) 

o Overige progr.’s (11-14), paragrafen (3-6, 8-9) en Jaarrekening + Acc.rapp. 

 

Toezeggingen:  

 

Burgemeester Den Oudsten 

• is bereid in de driehoek / binnenstadsoverleg de veiligheidssituatie tijdens het uitgaan 

te bespreken in relatie tot de aangiftebereidheid, met de vraag of er mogelijkheden zijn 

om het veiligheidsgevoel nog  te vergroten (hierbij ook horeca/portiers betrekken, 

panel deurbeleid, meldpunt overlast; evt. actief op zoek naar ervaringen van mensen 

tijdens het uitgaan) 

• zegt toe in de volgende rekening bij indicatoren waar een streepje staat aan te geven 

waarom er in dat geval geen gegevens bekend zijn. 

• Komt direct na de zomer met brief over deelname aan experiment gelegaliseerde 

wietteelt.  

• Wil commissie in het najaar in beslotenheid informeren over de stand van zaken m.b.t. 

de aanpak van ondermijning. 

• Komt schriftelijk terug op de vraag van de Partij voor de Dieren m.b.t. 

dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld. 

 



Wethouder Schroor 

• houdt commissie op de hoogte over ontwikkelingen Noordelijk Belastingkantoor 

• Komt nog voor de zomer met een brief t.a.v. herindeling met de punten waarover de 

huidige raden nog moeten beslissen en welke beslissingen later door de nieuwe raad  

genomen kunnen worden. 

• Zoekt uit hoe het kan dat het algehele cijfer voor dienstverlening naar 6,9 is gedaald, 

terwijl de verschillende componenten van de dienstverlening juist erg hoog scoren. 

• Zorgt ervoor dat de declaraties van de collegeleden z.s.m. weer worden gepubliceerd. 

 


