Toezeggingen 2015 t/m 28 april 2015
Portefeuille Dienst
Ekhart/Koster

Vergadering
Forum

Datum
28-apr

Onderwerp
Tussenrapportage
beeldvorming Caparis

Toezegging
Stand van zaken
1. De vragen van de heer Van Olffen zullen schriftelijk
worden beantwoord, 2. Wil graag de door het raadslid
Speelman verzochte Forum over de menselijk kant van
de herstructurering breder trekken en daarbij inzoomen
op de hele participatiewet.

Datum afh.

Deinum

Forum

28-apr

Welstandsrichtlijnen

Het raadsvoorstel is aangepast naar aanleiding van de toezegging.

raadsbesluit 11
mei 2015

Feitsma

Rondvraag

20-apr

CH 2018

Molen
Diks

Debat
Debat

20-apr
20-apr

Groenbeleidsplan
Groenbeleidsplan

In de Welstandsrichtlijnen wordt de afspraak met
Elkien opgenomen dat de blinde gevel van de
eventueel te bouwen bouwtoren geen uitzicht
mogelijkheden biedt. Ter bescherming van de privacy
van de aanwonenden aan die kant. De kopgevels zijn
1. Zegt een brief toe over de actuele stand van zaken
(binnen een maand); 2. Zegt toe op de bijeenkomst op
13 mei met PS en gemeente op de financiële vragen
terug te komen; 3. Zegt na de zomervakantie de stand
van zaken regelmatig naar de raad terug te koppelen,
de frequentie waarvan met de griffie besproken zal
worden.
Zegt toe dat de basiskwaliteit gegarandeerd is.
1. Beoordeelt de suggestie van een (digitale)
natuurwaarde kaart als positief en zegt toe onderzoek
te doen naar de kosten daarvan (binnen 3 maanden
terugkoppeling); 2. Zegt een overzicht toe van alle
maatregelen die de gemeente doen om biodiversiteit te
verankeren (binnen 3 maanden terugkoppeling)

Koster

Forum

20-apr

Schriftelijke vragen
onveilige verkeerssituaties
bij scholen

De politie is gevraagd naar de stand van zaken van het handhavingsverzoek op de Bote van Bolswertstraat. Als er
nog niet gecontroleerd is, is de vraag of dat zo spoedig mogelijk gedaan kan worden. De maatregelen voor de
Beatrixschool en de Troelstraweg bij de Thomasschool zijn uitgewerkt. Deze maatregelen worden in juni 2015
besproken met de scholen.

Diks

Forum

13-apr

Huisvestingsverordening

Molen

Forum

30-mrt

Schriftelijke vragen
handhaving reclame
binnenstad

Ekhart

Forum

30-mrt

Koster

Forum

30-mrt

Aanpak voorkoming
escalatie
Aanpak voorkoming
escalatie

1. Bij Beatrixschool: De wethouder vraagt na of de
snelheidscontrole al geweest is en informeert de raad
daar binnen 4 weken over. De wethouder gaat in
gesprek met de school over de mogelijkheden en
informeert de raad daar binnen 3 maanden over; 2. Bij
Thomasschool: De wethouder gaat in gesprek met
school over mogelijke oplossingen en doet onderzoek
naar de mogelijkheid van een middelgeleider. De raad
wordt binnen 3 maanden ingelicht over de uiteindelijke
keuze.
Komt met notitie over de interpretatie van de nieuwe
huisvestingwet en de gevolgen voor de sturing vn de
gemeente. Komt in week van 13 april met een tijdspad
hiervoor.
Een vertrouwelijk overzicht van geconstateerde
overtredeningen (1 maand); 2. Overzicht van alle
regels die door de gemeente aan ondernemers worden
opgelegd (3 maanden); 3. Kijkt kritisch welke regels
geschrapt kunnen worden (1 jaar)
In beginsel zal een rapportage over escalaties worden
toegevoegd aan de monitor 3D
Eenmaal per jaar een overzicht van het aantal
escalaties via het jaarverslag van het Veiligheidshuis,
incidentele informatie via de mail bij bijzondere
escalaties.

1

Conform

Conform
In het Groenbeleidsplan zal een globale kaart van de huidige ecologische waardevolle gebieden en een voorstel voor
mogelijke uitbreiding naar een ecologisch netwerk opgenomen worden. Bij de vaststelling van de kwaliteitsniveaus
van BOR in beeld gaat het om de beeldkwaliteit, het verzorgend niveau. De garantie van de basiskwaliteit betreft dit
verzorgende niveau, niet het technische niveau. Het ontbreekt aan voldoende middelen om ook voor het technische
niveau een garantie af te geven.

Het college van B&W heeft op 26 mei jl. een voorbereidingsbesluit genomen ten behoeve van het regelen van
kamerverhuur. Daarbij is toegevoegd een toelichting op het voorafgaande proces van de huisvestingsverordening,
inclusief interpretatie van de huisvestingswet.
Het vertrouwelijke overzicht van de geconstateerde overtredingen, is aangeleverd bij de griffie. De punten 2 en 3
zullen op korte termijn opgepakt worden.

13-mei-15

Portefeuille Dienst
Deinum

Vergadering
Forum

Datum
23-mrt

Onderwerp
Toezegging
Stand van zaken
Datum afh.
VvGB Grou Pikmar Wide Ie 1. Wethouder gaat in gesprek met De Lorijn en zal zijn Op dit moment is de provincie (voorheen DLG) toch weer in gesprek met de bewoners over de aanleg van de
best doen om e.e.a. juridisch recht te trekken; 2. De opvaarten. Deze gesprekken lijken de goede kant uit te gaan. Als er daadwerkelijk tussen partijen overeenstemming
wordt bereikt, dan lijkt bestuurlijk overleg niet meer nodig. Vooralsnog wordt de uitkomst van de onderhandelingen
wethouder komt voor de besluitvorming met een
tussen de provincie en de bewoners afgewacht.
memo waarin alle integrale aspecten beschreven
staan.

Vóór het debat komen voor de raad de afspraken
tussen gemeente en provincie over Het Friese
Merenproject beschikbaar.
Zegt toe te overleggen met wethouder Koster over
mogelijke combi Oldenije en Westerkerk, evt voor
2018, binnen een maand terugkoppeling
1. Zegt toe verkeerssituatie op het Stationsplein 2 jaar
na aanleg te evalueren; 2. Zegt toe opties voor het
vergemakkelijken van vervoer e-bikes naar
fietsenkelder bij uitvoering mee te nemen.
1. De raad ontvangt op zeer korte termijn een overzicht
van de kosten m.b.t. de vloer; 2. In de Vastgoednotitie
die op korte termijn naar de raad komt worden
governance, risicobeheersing en invloed van de raad
meegenomen; 3. Over relatie bv Sport - Vastgoed is
wethouder Diks in overleg met wethouder Ekhart

Conform.

Koster

Forum

23-mrt

Deinum

Forum

16-mrt

Burgerinitiatief over
beweegbare Prins
Hendrikbrug
Kloppend Hart

Koster

Raad

9-mrt

Stationsvisie

Diks

Raad

9-mrt

Blauwe Golf

Deinum

Forum

9-mrt

Ekhart

Forum

9-mrt

Beheersverordening Tusken Komt binnenkort met plannen voor Blitsaerd naar de Op korte termijn komt de Windgroep met een aangepast plan.
raad
Moark en Ie
Zal bij de eindevaluatie in september 2016 ook over de
Bijpraten Sociaal Domein
ervaringen van de medewerkers en clienten rapporten

Deinum

Forum

16-feb

Dairy Campus

Zal onderzoeken of het mogelijk is of een regeling
voor lichthinder opgenomen kan worden.

Voor de Dairy Campus is een verlichtingsplan gemaakt. In dit verlichtingsplan zijn de ambities, randvoorwaarden en
programma van eisen rondom de verlichting opgenomen. Voor de methode van verlichting en de keuze van het type
verlichting spelen factoren als dierwelzijn, het beperken van negatieve effecten op het milieu en het maatschappelijk
draagvlak een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat er energiezuinige verlichtingstechnieken worden toegepast, die
lichtoverlast tot een minimum beperken. Het verlichtingsplan maakt als bijlage deel uit van de verleende vergunning.

Deinum

Forum

16-feb

Verordening winkeltijden

Conform

Deinum

Forum

16-feb

Stationsvisie

Deinum
Crone

Forum
Forum

9-feb
2-feb

Verordening winkeltijden
HUP

Er zal een doorlopende evaluatie van het beleid
plaatsvinden: het college zal de raad voor 1 oktober de
raad eeen voorstel voorleggen.
Zal de toegankelijkheid van mensen met een beperking
meenemen in de planvorming
Zegt een binnenstadsmonitor toe.
1. Zal volgend jaar in bijlage 1 (beschikbare
handhavingscapaciteit) een nadere specificatie geven
van het onderwerp veiligheid; 2. Ook de inzet van de
handhavingscapaciteit op jeugdgroepen wordt hierin
meegenomen; 3. Zal dde specificatie in uren ook
finacieel verklaren; 4. Zal vraag over eigen bijdrage die
vrijwillige opname verwarde burgers verhindert
doorspelen naar Ekhart; 5. Zal in volgende HUP meer
aandacht besteden aan communicatie en preventie; 6.
Informeert raad binnenkort over stavaza prtistutie en
handhaving Weaze.

Crone

Forum

2-feb

Beleidskader risicoprofiel

Er zal navraag gedaan worden waarom incident
parkeergarages (branden) buiten de methodiek vallen.

Diks

Forum

2-feb

Afvalproef Westeinde

Informeert de raads schriftelijk over de resultaten
enquete en eventueel vervolg proef.

Momenteel worden de mogelijkheden tot een combinatie van Oldenije en Westerkerk nader verkend.

Evaluatie volgt conform. Bij uitvoering wordt punt vanvervoer e-bikes meegenomen.

Het financiële overzicht is toegestuurd. De vastgoednotitie is inmiddels in het Forum aan de orde gesteld. Na de
zomer vervolg rond sport en Vastgoed.

Conform
Conform
Toezegging 1,2,3 en 5 worden meegenomen in de volgende HUP.
Toezegging 4: er wordt voor Fryslan een plan van aanpak opgesteld voor aanpak probleem verwarder personen.
Voor de zomer meer informatie hierover
Toezegging 6: voor de zomer

9-2-2015

Brief d.d. 13 maart 2015

2

Raadsbesluit 30
maart 2015

13-3-2015

Portefeuille Dienst
Diks

Vergadering
Forum

Datum
2-feb

Onderwerp
Stadsherstel

Diks

Forum

19-jan

Slim met energie en water,
Groen Werkt

Deinum

Forum

19-jan

Verordening winkeltijden

Toezegging
Stand van zaken
Het uitvoeringsprogramma Stadsherstel komt voor de Uitvoeringsprogramma zal naar verwachting derde kwartaal 2015 beschikbaar komen.
zomer beschikbaar.
Zal per concreet project/onderwerp de raad informeren Conform
over de voortgang en realosatie van gestelde doelen
1. Zal onderzoek over de effecten van verruiming van
de winkeltijden van de gemeente leiden naar de
raadsleden sturen; 2. Zal de raad informeren over de
kosten op het terrein van schoonmaak, handhaving en
veiligheid vand de voorgestelde vergunning van
koopzondagen

3

Conform.

Datum afh.

16-feb-15

Portefeuille Dienst

Vergadering

Datum

Onderwerp

Toezegging

Stand van zaken
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Datum afh.

Portefeuille Dienst

Vergadering

Datum

Onderwerp

Toezegging

Stand van zaken
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Datum afh.

