Actielijst en toezeggingen door het college van B & W aan de raad d.d. 28 maart 2017
Onderwerp
Portefeuillehouder Datum
Toezegging
Uitzetten van gelden voor de
Van Gorkum
Raad 31
De wethouder zal terugkomen
publieke taak
mei 2016 op de opmerkingen van het
PAK inzake de procedure die
gevolgd zou moeten worden
bij uitzetten van gelden voor
de publieke taak
Voorstellen betreffende
Logemann
Comm 13 Wethouder Logemann zal
jeugdactiviteiten/voorzieningen
sep 2016
komende maanden samen met
de jongeren met de ideeën aan
de slag gaan en de raad er te
zijner tijd over zal
informeren.
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
Omgevingswet
Van Gorkum
Raad 1
Voorlichtingsbijeenkomst zal
nov 2016 worden gehouden
Torckschool

Van Gorkum

Gesprek met de accountant

Van Gorkum

Raad 1
nov 2016
Comm 31
jan 2017

Afdoening
Zie de mededeling op de lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
raadsvergadering 28 maart 2017. Onderwerp kan van de lijst af.

Het college doet in de raadsvergadering van 28 maart 2017 een
voorstel. Financiering zal via de turap (ofwel uit de reserves) worden
verantwoord. Onderwerp kan van de lijst af.

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. Getracht wordt dit voor de zomer op te starten.
Op16 maart 2017 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over
wat op dat moment bekend is over de ontwikkelingen rondom de
Omgevingswet. Onderwerp kan van de lijst af.
In 2017 wordt gekeken naar de mogelijkheden van benutting van de
Torckschool dan wel de mogelijke verkoop ervan.
In mei zal een bespreking belegd worden met de leden van het
commissieblok AZ en Financiën. Daarna zal er jaarlijks een dergelijk
gesprek worden belegd. Onderwerp kan van de lijst af.

Jaarlijkse bespreking van
aandachtspunten voor de
jaarrekeningcontrole tussen
raadscommissie en
accountant
In dit overzicht worden ook de toezeggingen gedaan in de vergaderingen van de raadscommissie meegenomen.
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