Lijst van
toezeggingen
Datum raadsvergadering: 14

april 2021, bijgewerkt t/m 24 maart 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

34.1

07/10/2020

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.
Het college informeert de raad per
memo na de uitspraak van de Raad
van State omtrent het
bestemmingsplan De Kortsluiting of

Raad 18/03/21: er wordt
een afspraak gemaakt,
zo mogelijk voor 1 mei
a.s. oplossing.
Informatie verstrekt via
Toezendingsmemo
(22/3/21)

Mariette de
Visser

Informatie verstrekt via
Toezendingsmemo

Kristel
Rutgers

In afwachting van
landelijke informatie.

College

In afwachting van
onderzoek De Tirrel
verschoven van
november naar april/mei
2021

Eltjo
Dijkhuis

Door de Raad van State
is een tussenuitspraak
gedaan, de definitieve
uitspraak volgt nog.
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36/6 *

28/10/2020

36/7

28/10/2020

37/9 *

11/11/2020

37/11*

11/11/2020

38/2

25/11/2020

39/2

09/12/20

40/1

16/12/20

40/5

16/12/20

40/7 *

16/12/20

en welke consequenties deze heeft
voor de uitvoering van de
herinrichting.
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.

Mariette de
Visser

Informatie verstrekt
22/03/21

Kristel
Rutgers

Overgedragen aan

Theo de
Vries

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

Mariëtte de
Visser

De aanbevelingen van de
beoordelingscommissie m.b.t. het
Lokaal Programmaplan worden
besproken in de Overleggroep
Aardbevingsdossier/NPG.
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 effecten van de garantieprijs
inzamelen ‘oud papier’ worden voor
alle verenigingen tegen het licht
gehouden; negatieve effecten
worden gecompenseerd.

Kristel
Rutgers

Henk Jan
Bolding
Theo de
Vries

De ARCG-gemeenten
hebben op 18 februari jl.
overleg gehad met
Attero, met als doel op
een goede manier
afscheid van elkaar te
nemen.
Toegezonden op
11/03/21

De raad wordt
geïnformeerd over de
publicaties.
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

Theo de
Vries

Theo de
Vries

Er is een overzicht
gemaakt van de
effecten van de
garantieprijs. Waar de
invoering van het
nieuwe systeem voor
verenigingen nadelig
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uitvalt worden zij
gecompenseerd.
40/8

16/12/20

Met inzamelaars van ‘oud papier’
wordt overlegd over een nieuwe
regeling per 2022.

Theo de
Vries

40/10

16/12/20

De raad ontvangt het jaarplan van
de stichting Promotie Waddenland.

Theo de
Vries

40/11

16/12/20

Theo de
Vries

40/12

16/12/20

40/14

16/12/20

41/6

201/01/21

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.
Vraag van Linda Visser over
verzoek voor ondersteuning van de
scouting wordt schriftelijk
beantwoord.
N.a.v. bespreken Woonvisie:
vragen over de Woondeal gem
Groningen - BZK worden schriftelijk
beantwoord.

41/7 *

20/01/21

N.a.v. bespreken Woonvisie: de
rapportage over locaties Bedum
wordt toegezonden met een
toelichtende memo.

Mariette de
Visser

41/8

20/01/21

Mariette de
Visser

41/9

20/01/21

41/10

201/01/21

41/11

20/01/21

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’

Nieuwe regeling voor 1
mei 2021(herhaling van
toezegging gedaan op
28/10/20).
Op 10 maart 2021 heeft
een eerste overleg
plaatsgevonden.

Theo de
Vries

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser

Herhaalde toezegging
raad 10/02/21; rapport
kosten verplaatsing
sportpark toegezonden
op 12/03/21
Herhaalde toezegging
raad 10/02/21

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser

Mariette de
Visser
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42/1

43/1

43/2

43/3

43/4 *

43/5 *

43/6

43/7

43/8

10/02/2021

en of compensatiegelden
terechtgekomen zijn bij de
huurders.
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.
De raad ontvangt een notitie over
beleid en handelswijze bij verkoop
gemeentelijke panden
De raad wordt geïnformeerd over
uitkomst overleg met provincie over
subsidieregeling karakteristieke
panden vh. Winsum/De Marne.
De raad wordt geïnformeerd over
de afspraken die (voor 1 juni)
worden gemaakt met de besturen
van de dorpshuizen die een lagere
subsidie gaan ontvangen.
Evaluatie van het Dorpshuizenbeleid (tevens rapportage ‘hoe het
de dorpshuizen vergaat’ en
aandacht voor de maatschappelijke
waarde) in voorjaar 2022.
In het 4e kwartaal wordt een
(geharmoniseerde) Verordening
para-commerciële activiteiten aan
de raad voorgelegd.
Er wordt een gesprek tussen de
omwonenden van het sportpark en
de stichting Schilligehamster Zon
georganiseerd/gefaciliteerd.
Bij de Voorjaars- en Najaarsnota
wordt de raad geïnformeerd over
besteding van het (overgehevelde)
budget voor inhuur van personeel.
De raad krijgt inzicht in de
besteding van middelen voor het
treffen van beheersmaatregelen
voor de uitgaven Jeugdhulp en de
effecten (financieel en inhoudelijk)
van realisatie van de taakstelling.

Kristel
Rutgers

Theo de
Vries
Eltjo
Dijkhuis

Mariëtte de
Visser

Mariëtte de
Visser

Opgenomen op de LTA

Eltjo
Dijkhuis

Opgenomen op de LTA

Theo de
Vries

Eltjo
Dijkhuis

Kristel
Rutgers
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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
28-12-2020
05-01-2021 *

25-01-2021
28-01-2021

05-03-2021

Onderwerp
Vereniging Stadswerk Nederland m.b.t. bijdrage voor
Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten
Brief: APV uitritten Bedum
Brief bestuur Plaatselijk belang Noordwolde over
voorgenomen verkoop kerktoren te Noordwolde
Klacht inwoner Adorp inzake ledigen grijze container en
slechte bereikbaarheid gemeente

Zienswijze dd. 23-12-2020 (en aanvulling) ontwerpomgevingsvergunning Winsumerstraatweg te Winsum
Brieven en mailberichten betreffende verkoop Westervalge
18/Warffum

De gemeente was in
de tijd dat de klacht is
ingediend moeilijk
bereikbaar i.v.m. de
vele vragen op afvalgebied. De klacht is
wat later behandeld en
afgedaan; de container
is alsnog geleegd.

Brief aan betrokkenen
is verzonden, afschrift
tkn aan raad
opgevraagd.

Brief Dorpsbelangen Roodeschool over het onttrekken van
woningen en uitgifte van kavels voor nieuwbouw:

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
1. Afgedaan, brieven zijn
verzonden. Kopie
ontvangen.
2. Memo voor 1 november
2020
Opvolgende motie dd.
10/02/21 (zie onderstaand)
Onderzoeksopdracht verstrekt,
opzet besproken op 20/02/21
met presidium, onderzoek in
afrondende fase (agendering
raadsoverleg 28/04/21)
Tussenrapportage via
raadsmemo 20/01/21,
raadsvoorstel toegezegd voor
agendering raad 14/04/21.
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10/02/21

Motie “Meer ruimte voor goed wonen”

10/02/21

Motie voortzetting plannen N33

10/02/21

Motie Herijking Gemeentefonds - een “ijskoude
douche”

18/03/21

Motie “Geen kerncentrale in de Eemshaven”

Aldus vastgesteld in de vergadering van

Henk Jan Bolding
voorzitter

Voorleggen varianten voeding
en omvang op de LTA
opgenomen
Motie verzonden aan PS en
GS
- Motie is verzonden tezamen
met moties andere Groninger
gemeenten.
- Routing/behandeling voorstel
Herijking te volgen.

2021.

Pieter Norder
griffier
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