Lijst van
toezeggingen
Datum raadsvergadering: 28

oktober 2020, bijgewerkt t/m 19 oktober 2020

Agendapunt:

4

Contactpersoon:

Pieter Norder, griffier
griffie@hethogeland.nl

Contactgegevens:

LIJST VAN TOEZEGGINGEN AAN DE RAAD
* = is afgedaan, wordt van de lijst verwijderd
Nr.

Datum

Toezegging

23.1 *

05/02/2020

26.1 *

29/04/2020

26.2

29/04/2020

26.3 *

29/04/2020

26.6 *

29/04/2020

De raad wordt voor 1 oktober 2020
geïnformeerd over de voortgang
van de lopende
handhavingsdossiers.
De raad ontvangt een afschrift van
de reactie op het bezwaar op een
verleende omgevingsvergunning
voor een stal in Usquert.
De raad ontvangt halfjaarlijks een
rapportage over de voortgang van
de uitvoering van het lokaal plan
van aanpak Versterking.
De raad wordt geïnformeerd over
de communicatie over de aanpak
van de versterking (met aandacht
voor info over de aanspreekpunten
en “rechten en plichten” huurders).
De raad ontvangt binnenkort bericht
over een in te stellen platform
(aardbevingsproblematiek)

26.8

29/04/2020

De raad wordt geïnformeerd over
de heroriëntatie door het AB
Veiligheidsregio op de brandweerzorg en de betekenis daarvan voor
de brandweervoorziening in Baflo.

Portefeuill
e-houder
Henk Jan
Bolding

Afdoening/voortgang

Eltjo
Dijkhuis

Toegezonden op
19/10/20

Kristel
Rutgers

Eerste rapportage in
november 2020

Kristel
Rutgers

Memo toegezonden op
20/10/2020 (aan
Overleggroep op
07/10/2020)

Kristel
Rutgers

Memo toegezonden op
20/10/2020 (aan
Overleggroep op
07/10/2020)
Heroriëntatie door het
AB heeft nog niet
plaatsgevonden.
Begroting VRG komt in
oktober en wordt voor
zienswijze aan raad
voorgelegd. Dan wordt
ook teruggekomen op
de gedane toezegging.

Henk Jan
Bolding

Memo toegezonden op
07/10/2020
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29.1

03/06/2020

30.1

17/06/2020

30.5

17/06/2020

31.1

02/09/2020

31.3

02/09/2020

31.7

02/09/2020

31.8

02/09/2020

31.9

02/09/2020

31.10

02/09/2020

32.1

09/09/2020

32.2

09/09/2020

De raad wordt vroegtijdig
geïnformeerd zodra er meer
bekend is over de voorgenomen rol
van het RIGG.
De raad wordt geïnformeerd over
oplossing voor de toegankelijkheid
van accommodaties in Baflo
Overleggen met de comités die de
intocht van Sinterklaas organiseren
over aanwezigheid van Zwarte Piet.

Kristel
Rutgers

Memo eind oktober
2020.

College

Er wordt overleg
gevoerd met tc Baflo

Henk Jan
Bolding

‘In de geest van’ de ingetrokken
amendementen van PvdA en
Christen Unie worden bij de
uitwerking van scenario 2 uit de
Bouwstenennotitie
bezuinigingsvoorstellen in het
sociaal domen geschrapt en
vervangen door andere dekking.
De raad ontvangt ter informatie een
procesplan voor het afstoten van
gemeentelijk vastgoed.
De raad ontvangt een tussenevaluatie van het Dorpenfonds
(daarbij te betrekken of middelen
kunnen aangewend voor de
dorpshuizen).
De Adviesraad wordt gevraagd
naar te voorziene effecten van
voorgenomen bezuinigingen in het
sociaal domein.

Eltjo
Dijkhuis

De overleggen met de
comités zijn ingepland
en hebben een
doorlooptijd t/m oktober.
Na afloop van alle
gesprekken zullen we
de raad informeren over
het verloop van de
gesprekken.
Wordt verwerkt bij
opstellen begroting
2021.

Nagegaan wordt of het wettelijk
onmogelijk is de omvang van
bijdragen uit het Participatie-fonds
inkomensafhankelijk te maken (of
wel te relateren aan
inkomensgroepen?).
De raad wordt geïnformeerd over
de te nemen beheersmaatregelen
m.b.t. de Jeugdzorg.
De raad wordt op de hoogte gesteld
wanneer er meer duidelijkheid is
over het (juridische) vraagstuk van
het lokaal eigenaarschap
(energieprojecten).
De raad wordt geïnformeerd over
de toetsing van zonneweideproject
Bedum aan beleidsplan (n.a.v.
aanvraag bij provincie).

Mariette de
Visser

College
Mariette de
Visser

Zo mogelijk voor de
behandeling van de
begroting 2021

Mariette de
Visser

College is in gesprek
met de adviesraad hoe
hier invulling aan te
geven.
December 2020

Kristel
Rutgers
Kristel
Rutgers

In afwachting van
landelijke informatie.

Kristel
Rutgers
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33.1

23/09/2020

33.2

23/09/2020

34.1

07/10/2020

34.2

07/10/2020

De raad ontvangt een overzicht van
de dorpshuizen met de effecten van
de afschaffing van de compensatie
ozb en de toepassing van het
amendement Omzigt (n.a.v.
ingekomen stukken B1 en B2).
Het college gaat in gesprek met de
raad over de sturing op grote
projecten; het college stelt een
beschrijving op hoe aan deze
sturing vorm te geven en betrekt
daarbij de informatievoorziening
aan en rol van de raad (met duiding
hoe een integraal geborgde projecten processtructuur
geïmplementeerd wordt voor het
project de Tirrel).
Het college informeert de raad per
memo na de uitspraak van de Raad
van State omtrent het
bestemmingsplan of en welke
consequenties deze heeft voor de
uitvoering van de herinrichting.
Inhoudelijke opmerkingen en
suggesties die door de raadsleden
naar voren zijn gebracht m.b.t.
beleid dorpshuizen zullen worden
betrokken bij het op te stellen
beleid (in december aan de raad
voor te leggen).

Mariette de
Visser

De raad ontvangt de
informatie voor de
behandeling van de
begroting 2021.

College

In afstemming met de
griffie zal een datum
gezocht worden in
november 2020.

Eltjo
Dijkhuis

Mariette de
Visser

Te ontvangen afschriften van afdoening ingekomen stukken ‘in handen gesteld van
het college’
* = afschrift van beantwoording door raad ontvangen, wordt van de lijst verwijderd

Datum
ontvangst
05-02-2020
11-06-2020 *

14-08-2020
21-08-2020
04-09-2020

Onderwerp
Vereniging Stadswerk Nederland m.b.t. bijdrage voor
Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten
Email: Klacht begraafplaats Sauwerd

Afzender is telefonisch
geïnformeerd dat
aandacht besteed
wordt aan de klacht.
Er is daarna actie
ondernomen om het
onderhoud op orde te
brengen.

Brief Aankoop pand Westervalge 18 te Warffum
Brief Stichting gehandicapten platform Het Hogeland:
groenbeheer, toegankelijkheid en veiligheid
Brief van Stichting Dorpshuis Atharpe: Dorpshuizen en ozbbelasting
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04-09-2020
08-09-2020

Brief Groninger Dorpen: Dorpshuizen en ozbbelasting/amendement Omzigt
Brief: advies aangaande nieuwbouwplannen tijdelijke
woningen Kantens.

Uitvoering moties
Datum
26-06-2019

Onderwerp
Verbod oplaten ballonnen (op te nemen in de APV)

Uitvoering
Geagendeerd voor raad 28
oktober 2020

01/07/2020

Motie ‘Het water staat tot aan onze lippen’:
1) oproep aan kabinet n.a.v. financiële positie
gemeenten
2) oproep aan college m.b.t. voortgang lobby
en verzoek raad periodiek te informeren
over voortgang
Motie Lijst te verkopen panden
Motie onderzoek proces de Tirrel

1.

09/09/2020
13/10/2020

2.

Afgedaan, brieven zijn
verzonden. Kopie
ontvangen.
Memo voor 1 november
2020

Bij aanbieden begroting
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