Actielijst en toezeggingen door het college van B & W aan de raad d.d. 15 september 2015
Onderwerp
Evaluatie plan van aanpak
woninginbraken

Portefeuillehouder
Klein Molekamp

Datum
Raad
9 sep
2014
Comm
9 sep
2014

Toezegging

Afdoening
De tweede evaluatie van het woninginbraakpreventieplan wordt
besproken op 15 september 2015. Onderwerp kan van de lijst af..

Evaluatie effect van maatregelen
voor het verkeer bij de
Dorpsschool aan de Steenhoek

Van Gorkum

Overleg met de gemeente Rheden
over de verkeersafwikkeling van
De Del

Van Gorkum

Comm
28 okt
2014

Frauderisicoanalyse

Van Gorkum

Raad 10
feb
2015

Wethouder Van Gorkum zal zich bij de buurgemeenten oriënteren
hoe zij de frauderisicoanalyse vormgeven. Bij de begroting 2016
zal dit aan de orde komen.

Criteria voor het subsidiekader

Logemann

Bijpraten BGR

Klein Molekamp

Wethouder Logemann zegt toe de opmerkingen die door de fracties
zijn gemaakt te zullen bekijken bij het opstellen van het nieuwe
subsidiekader
De burgemeester zegt toe dat de BGR altijd langs mag komen om
bijgepraat te worden. De burgemeester is het aanspreekpunt hiervoor.

Accountantsverslag bij jaarrekening

Van Gorkum

Comm
16 mrt
2015
Raad 30
juni
2015
Comm
30 juni
2015

Uitgangspunten begroting

Van Gorkum

Plannen in het kader van “Ik buurt
mee”

Logemann

Mandaatregeling met Rheden op
de website plaatsen

Logemann

Op 2 juli 2015 heeft een evaluatiegesprek met de bewoners
plaatsgevonden . Zie de mededeling op de lijst van ingekomen
stukken en mededelingen 15 september 2015. Onderwerp kan van de
lijst af.
Wethouder Van Gorkum zal overleg voeren met de gemeente
Rheden na de uitspraak van de Raad van State.

Het accountantsverslag zal
standaard meegezonden
worden bij de jaarrekening
(wanneer deze tijdig is
ontvangen).

Comm
30 juni
2015
Comm
30 juni
2015
Comm
30 juni
2015

Dit zal voortaan gebeuren. Onderwerp kan van de lijst af.

De gemaakte opmerkingen in de commissievergadering zullen worden
meegenomen in de begroting
Informatie hierover is opgenomen op de lijst van ingekomen stukken
van de raadsvergadering van 15 september 2015. Punt kan van de lijst
af.
De mandaatregeling is op de website geplaatst. Punt kan van de lijst
af.

In dit overzicht worden ook de toezeggingen gedaan in de vergaderingen van de raadscommissie meegenomen.
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