Actielijst en toezeggingen door het college van B & W aan de raad d.d. 31 mei 2016
Onderwerp
Leges en tarieven

Portefeuillehouder
Van Gorkum

Datum
Comm 15
dec 2015

Bibliotheek

Logemann

Comm 8
maart
2016

Glasvezelnetwerk/VDSL

Van Gorkum

Comm 19
apr 2016

Grondexploitatie de Del

Van Gorkum

Raad 19
apr 2016

Toezegging
In 2016 zal onderzoek worden gedaan naar de tarieven
en leges in omliggende
gemeenten en naar de
kostendekkendheid in
Rozendaal
Wethouder Logemann zal met
de bibliotheek mogelijkheden
voor het lenen van boeken
door ouderen ter sprake
brengen
Nagegaan zal worden of het
zin heeft om te kijken of het
VDSL-systeem door een
ander dan KPN gedaan kan
worden.

Afdoening
Hierover treft u een memo aan bij de Ingekomen stukken (nr.9)
voor de raadsvergadering van 31 mei 2016.Onderwerp kan van
de lijst af.

De notitie Grondexploitatie
de Del zal geactualiseerd
worden voor de raadsvergadering van mei.

De geactualiseerde notitie Grondexploitatie ligt op de gebruikelijke
wijze ter inzage voor raads- en commissieleden. Onderwerp kan
van de lijst af

Zal aan de orde worden gesteld in het jaarlijkse gesprek met de
Bibliotheek in het tweede of derde kwartaal van 2016

I.v.m. de overname van Reggefiber door KPN en de uitrol van VDSL
in de gemeente Rozendaal, wordt voorlopig niet verder gegaan met
de uitrol van glasvezel, met uitzondering van de nieuwbouwwijk.
De reden hiervoor is dat met VDSL ook breedband te verkrijgen is
tot 100 Mbit. Dit jaar nog zullen door KPN alle VDSL kasten worden
geüpgraded. Deze oplossing heeft nagenoeg geen gevolgen voor
onze trottoirs omdat er geen opbreekwerk hoeft plaats te vinden en
daarom zullen wij ook niet naar een andere firma gaan zoeken die
eventueel wel glasvezel wil uitrollen. Onderwerp kan van de lijst af.

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