Lijst van
toezeggingen
Datum raadsvergadering: 18

maart 2021, bijgewerkt t/m 19 februari 2021

Agendapunt:

4

Contactpersoon:

Pieter Norder, griffier
griffie@hethogeland.nl

Contactgegevens:

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

Datum

Toezegging

Portefeuillehouder

Afdoening/voortgang

30.1

17/06/2020

De raad wordt geïnformeerd over
oplossing voor de toegankelijkheid
van accommodaties in Baflo

Overgedragen aan
Theo de
Vries

31.8

02/09/2020

Mariette de
Visser

31.9

02/09/2020

32.1

09/09/2020

33.2

23/09/2020

De Adviesraad wordt gevraagd
naar te voorziene effecten van
voorgenomen bezuinigingen in het
sociaal domein.
Nagegaan wordt of het wettelijk
onmogelijk is de omvang van
bijdragen uit het Participatiefonds
inkomensafhankelijk te maken (of
wel te relateren aan
inkomensgroepen?).
De raad wordt op de hoogte gesteld
wanneer er meer duidelijkheid is
over het (juridische) vraagstuk van
het lokaal eigenaarschap
(energieprojecten).
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).

Er wordt overleg
gevoerd met tc Baflo
(memo 28/10, afspraak
is verschoven)
College is in gesprek
met de adviesraad hoe
hier invulling aan te
geven.
December 2020 (nog
geen terugkoppeling
ontvangen)

Mariette de
Visser

Kristel
Rutgers

In afwachting van
landelijke informatie.

College

In afwachting van uit te
zetten onderzoek
verschoven van
november naar 1e
kwartaal 2021
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34.1

07/10/2020

34.2

07/10/2020

35.1

13/10/2020

36/4 *

28/10/2020

36/6

28/10/2020

36/7

28/10/2020

37/9

11/11/2020

37/10*

11/11/2020

37/11

11/11/2020

38/2

25/11/2020

39/1 *

09/12/20

Het college informeert de raad per
memo na de uitspraak van de Raad
van State omtrent het
bestemmingsplan De Kortsluiting 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.
Onderzocht wordt of de
afschrijvingstermijn van de
investering in ‘De Tirrel’ van 40
naar 50 jaar kan worden verlengd.
Verzoek om informatiebijeenkomst
over natuurinclusieve landbouw
wordt doorgeleid aan het presidium

Eltjo
Dijkhuis

Nagegaan wordt wat de bedoeling
van een ‘Eigen kracht-conferentie’
is (was) en of nog een dergelijke
conferentie kan worden
georganiseerd.
De raad wordt geïnformeerd over
het resultaat van het pleidooi om de
omgekeerde bewijslast ook te laten
gelden voor schade t.g.v. van
gaswinning uit de kleine velden.
De raad wordt geïnformeerd over
een ontvangen brief van de Vuilverwerking (en de reactie daarop)
n.a.v. besluit overstap naar Omrin.
Bezien wordt of het bij de
rolverdeling past de Adviesraad
Sociaal domein ook in contact te
brengen met de raad.
De raad ontvangt een overzicht van
de regelingen voor de minima en
het uitvoeringsplan minimabeleid
2021.
Relevante onderdelen van de APV
zullen in de gemeentelijke
publicaties worden uitgelicht.
De raad wordt geïnformeerd over
het vervolg m.b.t. de
wensen/bedenkingen op de
concept-Agenda voor de Wadden

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser

Beleid zou in december
aan de raad worden
voorgelegd; inmiddels
geagendeerd voor
raadsoverleg 3 maart
as.

Kristel
Rutgers

Henk Jan
Bolding

Er wordt een voorstel
voor een expertbijeenkomst landbouw
opgesteld (opgenomen
op LTA).

Kristel
Rutgers

Overgedragen aan

Theo de
Vries
Mariëtte de
Visser

Afgedaan met bericht
via Toezendingsmemo
04/02/21

Mariëtte de
Visser

Henk Jan
Bolding
Theo de
Vries

De raad wordt
geïnformeerd over de
publicaties.
Toezegging herhaald in
raadsvergadering
20/01/21; informatie
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verstrekt via memo
03/02/21
39/2

09/12/20

De bij de interpellatie MFA Bedum
niet-beantwoorde vragen worden
z.s.m. alsnog schriftelijk
beantwoord.

Theo de
Vries

40/1

16/12/20

Kristel
Rutgers

40/3 *

16/12/20

Eltjo
Dijkhuis

Informatie verstrekt via
memo 04/02/21

40/5

16/12/20

40/6 *

16/12/20

40/7

16/12/20

40/8

16/12/20

40/10

16/12/20

De aanbevelingen van de
beoordelingscommissie m.b.t. het
Lokaal Programmaplan worden
besproken in de Overleggroep
Aardbevingsdossier/NPG.
De raad wordt geïnformeerd over
de voortgang van het project
‘Ploeg-museum’.
Met de raad zal worden gesproken
over een modus hoe deze te
betrekken bij grote investeringen
m.b.t. de riolering en bij de
voortgang van het op orde brengen
van de basis.
De raad ontvangt een overzicht van
verwachte toekomstige
bestedingen uit de Voorziening
Riolering.
De effecten van de garantieprijs
inzamelen ‘oud papier’ worden voor
alle verenigingen tegen het licht
gehouden; negatieve effecten
worden gecompenseerd.
Met inzamelaars van ‘oud papier’
wordt overlegd over een nieuwe
regeling per 2022.
De raad ontvangt het jaarplan van
de stichting Promotie Waddenland.

1e deel beantwoording
op 23/11/20
toegezonden; raad
20/01/21: overige
vragen worden
beantwoord bij
rapportage/voorstel
t.b.v. raad 14 april
Agendering
Overleggroep

40/11

16/12/20

Theo de
Vries

40/12

16/12/20

De suggestie om als regiomarketingorganisatie de naam
Stichting Promotie Wad- en
Wierdenland te hanteren wordt
doorgegeven.
Bij gebleken behoefte faciliteert het
college de stichting Promotie
Waddenland en de VVV Het
Hogeland/Bedum wanneer deze
nader willen spreken over
samengaan of –werken.

Theo de
Vries

Theo de
Vries

Overzicht verstrekt
29/01/21

Theo de
Vries

Theo de
Vries

Voor 1 mei 2021
(herhaling toezegging
gedaan op 28/10/20).

Theo de
Vries

Theo de
Vries

Pagina 3/6

40/14

16/12/20

41/1 *

20/01/21

41/3

20/01/21

41/6

201/01/21

41/7

20/01/21

41/8

20/01/21

41/9

20/01/21

41/10

201/01/21

41/11

20/01/21

41/12

20/01/21

42/1

10/02/2021

Vraag van Linda Visser over
verzoek voor ondersteuning van de
scouting wordt schriftelijk
beantwoord.
De raad ontvangt een memo over
de situatie en ontwikkelingen m.b.t.
de haven Noordpolderzijl.
De raad ontvangt een overzicht van
bij de Waddenzee betrokken
organisaties en overige
belanghebbenden, alsmede inzicht
in positie en rol van de raad.
N.a.v. bespreken Woonvisie:
vragen over de Woondeal gem
Groningen - BZK worden schriftelijk
beantwoord.

Mariette de
Visser

N.a.v. bespreken Woonvisie: de
rapportage over locaties Bedum
wordt toegezonden met een
toelichtende memo.
N.a.v. bespreken Woonvisie: de
raad ontvangt een overzicht van
plannen en initiatieven voor
bijzondere woonvormen.
N.a.v. bespreken Woonvisie: met
de corporaties wordt de
mogelijkheid van bouw van Tiny
Houses voor de verhuur besproken.
N.a.v. bespreken Woonvisie: de
raad ontvangt een inventarisatie
van mogelijke inbreidingslocaties in
de gemeente.
N.a.v. bespreken Woonvisie: de
raad wordt geïnformeerd of de
woningcorporaties gebruik hebben
gemaakt van de ‘Stuwmeerregeling’
en of compensatiegelden
terechtgekomen zijn bij de
huurders.
Er wordt een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd voor
belanghebbende inwoners over de
herinrichting van de
Oosterstraat/Warffum.
Het college zal alle mogelijkheden
aangrijpen om de onrechtvaardigheid die ontstaat door de
begrenzing die het IMG hanteert
voor de waardedalingsregeling
onder de aandacht te brengen.

Mariette de
Visser

Eltjo
Dijkhuis

De raad is per memo
geïnformeerd op
03/02/21

Theo de
Vries

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser

Herhaalde toezegging
raad 10/02/21

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser

Eltjo
Dijkhuis

Kristel
Rutgers
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42/2

10/02/2021

42/3 *

10/02/2021

42/4 *

10/02/21

Bezien wordt wanneer de raad een
tussenrapportage kan ontvangen
over het onderzoek naar de
gemeentelijke huisvesting.
Beantwoording aanvullende vraag
op beantwoording schriftelijke
vragen over verstrekken van
informatie over Diftar+
Genoemde aandachtspunten m.b.t.
beoordeling mogelijke NPGprojecten komen bij een brede
evaluatie aan de orde.

Theo de
Vries

Vraag schriftelijk
beantwoord op 12/02/21

Kristel
Rutgers

De evaluatie wordt op
de LTA geplaatst.

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
28-08-2020
09-11-2020 *

28-12-2020
05-01-2021

Onderwerp
Vereniging Stadswerk Nederland m.b.t. bijdrage voor
Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten
Brief: APV uitritten Bedum
Brief Ik en Zorg: verzoek verstrekken informatie
mogelijkheden koop Dorpshuis in Oldenzijl en stuk grond
achter dit pand
Brief bestuur Plaatselijk belang Noordwolde over
voorgenomen verkoop kerktoren te Noordwolde
Klacht inwoner Adorp inzake ledigen grijze container
Zuiderstraat 9 Adorp en slechte bereikbaarheid gemeente

Beantwoordingsbrief
ter kennis van de raad
gebracht op 15/02/21

Uitvoering moties
Datum
01/07/2020 *

Onderwerp
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

13/10/2020

Motie onderzoek proces de Tirrel

09/12/2020

Motie “Samen geven wij een multifunctionele
accommodatie in Bedum een kans”.

Uitvoering
Afgedaan, brieven zijn
verzonden. Kopie
ontvangen.
2. Memo voor 1 november
2020 (nog niet
ontvangen)
Opvolgende motie dd.
10/02/21
Onderzoeksopdracht verstrekt,
opzet besproken op 20/02/21
met presidium.
Tussenrapportage via
raadsmemo 20/01/21,
1.
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raadsvoorstel toegezegd voor
agendering raad 14/04/21.
10/02/21
10/02/21

Motie voortzetting plannen N33
Motie Herijking Gemeentefonds - een “ijskoude
douche”

Aldus vastgesteld in de vergadering van

Henk Jan Bolding
voorzitter

- Motie is verzonden tezamen
met moties andere Groninger
gemeenten.
- Routing/behandeling voorstel
Herijking te volgen.

2021.

Pieter Norder
griffier
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