Actielijst en toezeggingen door het college van B & W aan de raad d.d. 4 juli 2017
Onderwerp
Portefeuillehouder Datum
Toezegging
Beheersvorm nieuwe school
Logemann
Comm 13 De werkgroep Beheer en
sep 2016
Exploitatie beziet of er een
Vereniging van Eigenaren
komt
Huurinkomsten en juridisch
Logemann
Comm 31 College zal de raad informeeigendom delen Dorpsschool
jan 2017
ren over huurinkomsten en
juridische en feitelijke
splitsing
Klimaatneutraal Rozendaal
Van Gorkum
Raad 1
Mogelijkheden worden
nov 2016 bezien
en 13 dec
2016
Torckschool

Van Gorkum

Raad 1
nov 2016

Vermelden informatie over
incidenten in In de Roos

Klein Molekamp

Maatschappelijke stages

Logemann

Comm 28
maart
2017
Comm 28
maart
2017

Vignet “Gezonde School”

Logemann

Comm 28
maart
2017

Meer bekendheid geven aan de
studiekring in Velp

Logemann

Comm 23
mei 2017

Interpretatie advies Van de Brand
over de grondexploitatie

Van Gorkum

Raad 31
mei 2017

Afdoening
Resultaten worden in september 2017 verwacht.

Resultaten worden in september 2017 verwacht.

Het college gaat in 2017 bezien wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden in Rozendaal zijn en, als er mogelijkheden zijn,
wat deze gaan kosten en of deze kosten opwegen tegen de
doelstellingen. .
In 2017 wordt gekeken naar de mogelijkheden van benutting van de
Torckschool dan wel de mogelijke verkoop ervan.

De burgemeester zal dit met
de politie bespreken

De burgemeester heeft dit besproken. Er zal regelmatig aandacht aan
besteed worden in In de Roos. Onderwerp kan van de lijst af.

Het idee van BGR om de
jongerenraad en jeugdburgemeester te koppelen aan
maatschappelijke stages, zal
de wethouder bespreken met
Het Rhedens
De wethouder zal contact
opnemen met Het Rhedens
over het vignet “Gezonde
School”
De wethouder pakt dit op

Gesprek met Het Rhedens vindt op 4 juli plaats. Actiepunt kan van
lijst worden afgevoerd.

Gesprek met Het Rhedens vindt op 4 juli plaats. Actiepunt kan van
lijst worden afgevoerd.
Met bibliotheek Veluwezoom is contact opgenomen of er nog
plekken vrij zijn bij de studiekring in Velp. Als dat het geval is, zal er
een artikel in In de Roos worden geplaatst. Actiepunt kan van lijst
worden afgevoerd.

De wethouder zal met de heer
Van de Brand bezien hoe zijn
advies bedoeld is. Hij zal er
op terugkomen.

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