
Toezeggingenl i js t  vers ie december  2015 (14-12-15)  

 

Nr.  Portefeui l l

ehouder  

Onderwerp Onderwer

p raad 

d.d.  

Planning 

beantwoor

ding 

Toel icht ing  Stand van zaken Afgewikkeld  

2013/42 Wethouder 

Lambeck 

Evalueren 

bel  

parkeren 

16-12-13 1e  

kwar taal 

2016 

Het college zegt toe dat  

het bel parkeren een jaar 

na invoering geëvalueerd 

zal worden. De evaluatie 

zal zich zowel r ichten op 

bezoekers als 

ondernemers. 

Invoer ing heeft  

p laatsgevonden per 1-1-15. 

Evaluat ie in 2016.  

 

2014/56 Wethouder 

Verbeek 

Beleidsplan 

Schuldhulp-

verlening 

Haren 2014-

2018 

29-09-14 Najaar 

2015 

Het college zegt toe dat het 

nu vast te stellen beleid zal 

worden geëvalueerd. 

Nadere afspraken over 

moment waarop worden 

nog gemaakt. 

In  aanvul l ing op de reeds 

verr ichte evaluat ie s taat  nog 

een extra vraag u i t  b i j  de 

betrokken organisat ies . De 

verwacht ing is dat  het  

raadsber icht over de evaluat ie 

in januar i 2016 naar  de raad 

gaat.   

 

2014/61 Wethouder 

Lambeck 

Burap 27-10-14 1e  keer  

Apr i l  2015  

Het college zegt toe na het 

eerste kwartaal op een 

aantal belangrijke punten 

(kort) te rapporten wat de 

financiele stand van zaken 

is cq de afwijking tov de 

begroting. Het behelst in 

ieder geval het sociaal 

domein. 

Op 17 november  v indt er een 

b i jeenkomst  stand van zaken 

soc iaal domein p laats ,  d i t  

onderwerp wordt dan tevens 

behandeld.  

GroenLinks 

heeft  voor 

nadere 

besprek ing in 

januar i  2016 

geagendeerd.  

 

2014/83 Wethouder 

Verbeek 

Overnemen 

motie’’tegen

-prestatie’ 

inzake 

bespreking 

verordening 

tegen-

prestatie 

15-12-14 Ui ter l i jk  1 

jul i  2015 

Het college zegt toe dat de 

motie tegenprestatie zal 

worden overgenomen.  
 

Zi t  in het 

re integrat iebele idsplan.  

Raadsber icht  volgt  in  februar i 

2016.  
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2015/85 Wethouder 

Lambeck 

Mededeling 

over 

invoering 

nieuw 

parkeer-

systeem in 

Haren 

26-01-15  Het college zegt toe dat de 

raad geïnformeerd wordt 

over f inanciële 

consequenties en de 

manier waarop dat 

afgehandeld wordt. 

 

Toezegging opnemen bi j   

toezegging 42.  

 

2015/90 Wethouder 

Lambeck 

Bespreking 

Rekenkamer

commissie 

rapport 

Maatschapp

elijk 

vastgoed 

13-04-15 Najaar 

2015 
Het college zegt toe dat er 

voor de zomer 2015 een 

raadsbericht over 

procesgang rondom 

Clockhuys verschijnt.  

Nav bespreking voor jaarsnota 

2015 (mot ie 17) heeft  de raad 

bes loten het  col lege te 

verzoeken de 

pr ivaatrechte l i jke 

verzel fstandig ing en 

a lternat ieven h iervoor te 

verwerken in een 

raadsvoorste l.  

 

2015/91 Wethouder 

Sloot  

Vaststell ing 

bestemming

splan EHS 

en recreatie-

terrein  

Paters-

woldsemeer 

28-04-15  Het college zegt toe dat ze  

in overleg gaat met de 

provincie Drenthe, 

gemeente Tynaarlo en het 

waterschap over eventuele 

preventieve maatregelen, 

isolatie e.d. als het gaat om 

eventuele vervuil ing bij het 

Friesche veen te 

voorkomen. 

Na het u itzoeken van een 

aanta l  openstaande punten zal 

het secretar iaat gesprekken 

met wethouder Sloot 

inplannen voor  begin 2016.  

 

2015/93 Wethouder 

Sloot  

Vaststell ing 

bestemming

splan EHS 

en recreatie-

terrein  

Paters-

woldsemeer 

28-04-15  Het college zegt toe dat ze 

hun uiterste best zullen 

doen om  de vaarverbinding 

te realiseren. De 

gesprekken inzake de 

uitvoeringsplannen zullen 

met omwonenden en 

projectontwikkelaars 

Het eerste gesprek met de 

beoogde ontwikkelaar  is  

gevoerd. Er  worden 

gesprekken gevoerd over de 

verdere ontwikkel ingen.  
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worden gevoerd. 

2015/96 Wethouder 

Lambeck 

Vaststell ing 

bestemming

splan EHS 

en recreatie-

terrein  

Paters-

woldsemeer 

28-04-15  Het college zegt toe dat  ze 

binnen  Meerschap 

inbrengen hoe te komen tot  

rechtsgelijkheid voor alle 

recreatiewoningen in 

alledrie gemeenten. 

Wethouder Lambeck heeft  di t  

onderwerp besproken in het  

DB van het Meerschap. 

Afgesproken is dat  de 

gemeente Haren en de 

gemeente Tynaar lo 

(Groningen heef t  geen 

recreat iewoningen) een aanta l  

zaken zal   inventar iseren 

(welke opperv lakte wordt  

gehanteerd ,  welke 

bestemmingsplannen gelden, 

hoe ki jk t  Tynaar lo tegen di t  

punt aan  etc .) .  De raad zal 

middels een raadsber icht  

worden geïnformeerd over  de 

u itkomsten.  

 

2015/99 Wethouder 

Verbeek 

Actualisatie 

duurzaam-

heidsbeleid 

11-05-15  Het college zegt toe dat in 

het kader van de 

NME(natuur en mileu 

educatie) de Hortus zal 

worden betrokken. 

Di t  is  a ls  u i tgangspunt  in  de 

u itwerk ing meegegeven aan 

de werkgroep NME. 

(zorgboerder i j  de Mikkelhorst  

coordineer t d it) .  Zodra het  

p lan voor de aanvraag is  

ingediend kunnen we hier  de 

raad over  in formeren.  

 

2015/101 Wethouder 

Verbeek 

Verordening 

leerlingen-

vervoer 

16-06-15 voor jaar 

2017 
Het college zegt toe dat de 

verordening 

leerlingenvervoer na 1 jaar 

zal worden geëvalueerd.  

  

2015/102 Wethouder 

Verbeek 

Init iatief-

voorstel 

Sociaal 

Platform 

16-06-15 Oktober 

2015 
Het college zegt toe dat er 

een terugkoppeling zal 

plaatsvinden naar 

aanleiding van de 

In aanvul l ing op de reeds 

verr ichte evaluat ie s taat  nog 

een extra vraag u i t  b i j  de 

betrokken organisat ies . De 
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gesprekken met 

maatschappelijke instanties 

over bredere samenwerking 

op gebied van het 

armoedebeleid/ 

minimabeleid in relatie tot 

het aangehouden 

init iatiefvoorstel van 

Groenlinks. 

verwacht ing is dat  het  

raadsber icht over de evaluat ie 

in januar i 2016 naar  de raad 

gaat.  

2015/107 Wethouder 

Sloot  

Borg staan 

financiering 

clubhuis 

GHHC 

14-09-15  Het college zegt toe inzicht 

in de financien sport te 

verstrekken. 

  

2015/108 Wethouder 

Verbeek 

Motie 

vreemd aan 

de orde van 

de dag 

veil ige 

schoolomge

ving  

Zernike 

College 

Kerklaan 

28-09-15  Het college zegt toe er in 

het kader van de veil ige 

schoolomgeving Zernike 

college Kerklaan een apart 

moment  zal worden 

gekozen om  met leerlingen 

van  het Zernike college in 

gesprek te gaan. 

  

2015/109 Wethouder 

Lambeck 

Bestuurs-

rapportage 

2015 

13-10-15  Het college zegt toe dat de 

parkeerkosten meer 

gedetail leerd uitgewerkt 

zullen worden en aan de 

raad worden verstrekt.  

  

2015/111 Wethouder 

Lambeck 

Begroting 

2016 

05-11-15 Vóór  

begrot ing 

2017 

Het college zegt toe  dat de 

raad ruimschoots voor de 

bespreking  van de 

begroting 2017 de evaluatie 

dorpsfonds ontvangt. 

  

2015/112 Wethouder Begroting 05-11-15 Voor jaar Het college zegt toe   
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Lambeck  2016 2016 uiterli jk voorjaar 2016 te 

komen met een notit ie  over 

het parkeren in de kern van  

Haren met integraal daarin 

de plannen.  

2015/113 Wethouder 

Sloot  

Uitgangs-

puntennota 

Welstand 

30-11-15  Het college zegt toe dat ze 

de raad op de hoogte zal  

worden gehouden van het 

betrekken van de 

stakeholders,vroegtijdig zal 

worden geinformeerd zodat 

men bij gesprekken 

aanwezig kan zijn. 

  

2015-114 Wethouder 

Sloot  

Vaststell ing 

beeldkwali-

teitsplan 

Nesciopark 

07-12-15  Het college zegt toe dat als 

er een aanvraag komt  voor 

bouwen op het woonwerk 

dan wel bedrijfskavel  deze 

door de grote commissie 

moet worden beoordeeld en 

niet via de kleine toetsing.  

  

 

 

 


