Toezeggingen
Nummer

onderwerp + actie

portefeuillehouder

Actie

Datum afdoening

12048

Voorziening vervanging riolering

Wethouder Blok

Hierover vindt nog nader overleg plaats

14003

Beleidskader BMWE-gemeenten Minimabeleid ‘t Hoogeland

Wethouder Verschuren

14004
14018
14019
14021

Benoeming leden welstandscommissie
Klanttevredenheid (inzet) MEE Groningen
Nieuwe Verordening leerlingenvervoer
Startnotitie Winsum-West

Wethouder Hoekzema
Wethouder Verschuren
Wethouder Hoekzema
Wethouder Hoekzema

Het college zal zich er voor inspannen om er voor te zorgen dat de administratie rond aanleg en van riolering
voldoet aan het BBV en de voorziening t/m 2012 kan worden berekend. Alsook dat de voorziening in de
jaarrekening 2012 weer voor het juiste bedrag wordt opgenomen
Nagegaan zal worden welke bijstandsregelingen gewijzigd zijn en welke nieuwe regelingen er zijn gekomen. De
raad wordt hierover geïnformeerd
De wijze waarop het selectieproces voor leden van de welstandscommis-sie zal worden nagegaan
Nagegaan zal worden of klanttevredenheidscijfers beschikbaar zijn. De raad wordt geïnformeerd
De effecten van de nieuwe verordening zullen gemonitord. De raad wordt in 2015 geïnformeerd

Uitvoering regelingen samenhangend met de drie decentralisaties

Wethouder Verschuren

Begrotingen intergemeentelijke sociale dienst en Werkplein

Wethouder Verschuren

Begroting 2015

Wethouder Verschuren

Bestemmingsplan winkelcentrum Obergon

Wethouder Hoekzema

De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de verdere gesprekken met de speeltuinvereniging en de
uitkomsten daarvan

Besluitenlijsten van overleg komen ter inzage
Raad (fractiekamer)

Buurtsportcoach

Wethouder Hoekzema

De raad krijgt in de maand januari van 2015 een raadsinfo met nadere informatie over de ervaringen met het
instrument buurtsportcoach

januari 2015

14028

14029

14030
14031
14034

Eind dit jaar
4e kwartaal 2014
komt nog

voor juli 2015
Voor de zomer van 2015 zal aan de raad een go/no go voorstel worden voorgelegd voor de 2e fase
Eens per kwartaal zal een rapportage aan de raad beschikbaar worden gesteld, waarin een overzicht wordt
opgenomen van klachten en bezwaren die op grond van de regelingen betreffende de drie decentralisaties zijn
ingediend
De begrotingen van de intergemeentelijke sociale dienst en het Werkplein zullen in de fractiekamer ter inzage
zsm
worden gelegd in de fractiekamer. Nagegaan zal worden of raadsbehandeling van deze begrotingen noodzakelijk is.
De raad wordt hierover geïnformeerd
Voor de raadsvergadering van 18 november
De raad zal worden geïnformeerd over de hoogte van de PGB’s
2014.

