Politiek
Podium

Toezeggingen 2016
Portefeuille
Deinum

Dienst

t/m 12 december 2016

Vergadering
Debat/besluit

Datum
19-12-2016

Onderwerp
Toezegging
Grou – Stedenbouwkundige Raad informeren over voortgang onderzoek zwaar
randvoorwaarden en
transport over water
welstandsrichtlijnen ten
behoeve van woningbouw

Feitsma

Debat/besluit

19-12-2016

4e verzamelvoorstel
begrotingswijziging

Ekhart/Feitsma

Forum

12-12-2016

Caparis

Ekhart/Koster

Forum

12-12-2016

Zorgconsumptie derde
kwartaal 2016

Deinum

Forum

14-11-2016

Energiecampus

Deinum

Forum

14-11-2016

Feitsma

Forum

14-11-2016

Feitsma

Forum

14-11-2016

Diks

Forum

14-11-2016

Raadsvoorstel
Stedenbouwkundige
Randvoorwaarden en
Welstandsrichtlijnen ten
behoeve van Woningbouw
op de Volmawei,
Hellingshaven en Minne
Finne in Grou
Risicomanagement
Eerste verzamelvoorstel
Begrotingswijzigingen
Kadernotitie
Risicomanagement
Evaluatie Afvalbeleid

Diks

Forum

14-11-2016

Rapportage steekproef
brandveiligheid wonen
boven winkels.

Stand van zaken

Datum afh.

Raad schriftelijk informeren
Herinrichting Verlengde Schrans – budget
overschrijding van 37%. 2016 krediet € 595.000,- en
kosten € 818.000,- Graag toelichting op verschil.
Extra krediet wordt gevraagd 303.000 terwijl 223.000
nodig is.
Januari/februari 2017 - globaal herstructeringsplan
voorleggen aan raad.
-Voorjaar 2017 - bijeenkomst organiseren 8 betrokken
gemeenten
Q rapportages 2017 presenteren aan Raad
- Strakkere inkoop - na marktconsultatie volgt
informerende sessie over de diverse kavels.
Bij volgende informatieronde notitie over samenwerking
drie campussen toevoegen.
.

In het openbaar gebied wordt gezocht naar
parkeervoorzieningen.
De suggestie van sanitaire voorziening op openbaar
water wordt meegenomen.
Best Practices opstellen en nieuwe mogelijkheden
onderzoeken.
Werkatelier starten - nieuwe activiteiten voor
Afvalbeleid
Nieuwe bewoners attenderen op wonen in risicovol
gebied
onderzoek naar haalbaarheid om bij inschrijving extra
aandacht aan brandveiligeheid mee te geven.
-Brandveiligheidsscore per pand.
raad informatie toezenden m.b.t. publicatie gegevens
over brandveiligheid panden en wat qua privacy de
mogelijkheden zijn.
-Veiligheidscan panden
Raad aanvullende informatie hierover verstrekken.
- Rookmeldersactie in samenwerking met verzekeraars
Wordt onderzocht en terugkoppeling aan Raad.

Ekhart

Begroting Besluit 7-11-2016

Van der Molen

Begroting Besluit 7-11-2016

Deinum

Begroting Debat 31-10-2016

Voorstel locatie keuze sportvelden wordt aan de raad
In combinatie met
beantwoording schriftelijke voorgelegd - nog in 2016.
vragen Steekproef
Brandveiligheid
Inrichting en verlichting binnenstad Leeuwarden 2018 –
Motie 10
informatie naar raad over samenhang van de projecten
Leeuwarden Smart City
verbetering binnenstad
Nieuwbouw Taalekspo Lân Raadsbijeenkomst uitgebreid informeren over plannen fan Taal
januari 2017

·
VL, Stoker, vraagt wat de gevolgen zijn van verlaging budget product 0.23 opvang en zorgverlening en waar
komen de gevolgen terecht.
– Wethouder zegt toe – dat dhr. Stoker op zijn vragen schriftelijk antwoordt ontvangt.
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Van der Molen

Begroting Debat 31-10-2016

Open Data

Deinum

Begroting Debat 31-10-2016

Visie na 2018

Koster

Begroting Debat 31-10-2016

Leechlân

College

Forum

College

Deinum

Forum

Debat

24-10-2016

24-10-2016

10-10-2016

Wordt aan gewerkt - op het web, het Fries Datalab,
afspraken met de provincie over projecten, de website
Waar staat je gemeente.
-Raad informeren over stand van zaken - binnenkort
Discussie over ontwikkelingen na 2018 is net gestart.
-De raad wordt hierin meegenomen als er iets te melden
valt.
- Raadsbijeenkomst over werkgelegenheid en alle
aspecten daaromheen. Het bedrijfsleven wordt als gast
uitgenodigd. College intitieert

Subsidie ingediend bij de provincie.
Het verzoek om voor de aanpak van Leechlan geld van
2017 te reserveren voor de aanpak in 2018 is (nog) niet
gehonoreerd.
Raad in forum informeren over deze ingewikkelde
problematiek.
Amaryllis - Ekhart
Begroting
Programma Sociaal Domein - brief (Het rendement van Amaryllis) Het college komt
met een reactie op de brief van Amaryllis. Schriftelijke
vragen kunnen ingediend en worden (waar mogelijk)
voor begroting beantwoord.
Kostendekkendheid Sociaal Domein – Koster
-Rendement versus bezuinigingen, maatregel
patiëntenstop wordt op geld gezet en per maatregel
worden de effecten schriftelijk toegelicht
Jeugd en gezinsteams – Koster
-Evaluatie jeugd en gezinsteams – 25/10 in BW –
aanlevering volgt tijdig voor debat

Begroting
Programma Fysiek /
Bestuur en middelen
/Veiligheid en Paragrafen

Langere Termijn
Sport - Ekhart
-WezWarber, Wiarda, LacFrisia – toezenden aan raad de
technische berekening over uitbreidingen, na wegvallen
van projectfinancieringen
TCF – Ekhart
-Info over de evaluatie van het Talentcentrum Friesland
volgt.
Huurprijsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar
-Wat er bij handhaving geschrapt moet worden als er
meer uren naar extra handhaving op geluid bij festivals
gaan
- Doorzicht afkoop erfpachtgrond Dairy Campus,
hoeveel ha is ermee gemoeid
-Zwerfafval: overzicht van de verhouding voorzieningen
en activiteiten in 2016
-Waarom de civieltechnische werken niet in de
risicoparagraaf zijn opgenomen (vraag van Gijs Jacobse)
-Worden er nog verkeersluwe maatregelen genomen in
30 km zones in 2017

Langere Termijn
-Ontwikkelingen Nieuwe Oosterstraat medio 2017
besluitvorming, daarvoor wordt raad erbij betrokken
-Sportcomplex Wiarda/afboeken grond: komt bij
voortgang ontwikkeling Zuidlanden
-Fietspad Leechlân info naar raad over financiering en
realisatie
- Parkeerreserve stand en financiering parkeergarage
Revius: wordt meegenomen bij vaststelling tarieven
-Fietspad Kanaalweg: er is overleg gaande met
betrokkenen, daarna komt er informatie naar de raad
Domein Veiligheid
-Informatieavond over personen met verward gedrag
Raad voor besluitvorming informeren over
Stedenbouwkundige
randvoorwaarden De Klamp - parkeerbeleid en handhaving
- stavaza besluitvorming knip in Wergeasterdyk

.
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Diks

Debat/besluit

10-10-2016

Afwegingskader
Woningbouw

Feitsma

Debat/besluit

10-10-2016

Caparis

Ekhart

Forum

3-10-2016

Amaryllis – evaluatie niet
zijnde de rechtsvorm

Ekhart/ Van der Molen Forum

3-10-2016

Armoede en schulden

Ekhart/Feitsma

Forum

19-9-2016

Caparis

Diks Deinum

Forum

19-9-2016

Implementatie
omgevingswet - stavaza

Deinum

Forum

19-9-2016

Deinum

Forum

19-9-2016

Vaststelling
stedenbouwkundig plan
Leeuwarden/Zuidlanden, de
Klamp
Afwijzen verzoek herziening
bestemmingsplan
Jachthaven Saiterpoarte
Warten

Deinum

Debat/besluit

12-9-2016

Horecabeleid

Crone

Debat/besluit

12-9-2016

Horecabeleid

Diks

Debat/besluit

12-9-2016

Afwegingskader
Woningbouw Leeuwarden

Motie
Jaarlijks Raad informeren over ontwikkelingen
woningmarkt
Informatievoorziening zoveel mogelijk openbaar
Raad informeren met tussenstanden
1. Doorpakfonds - Wordt er door andere instanties
makkelijk doorgeschoven? Schriftelijke rapportage of
bijeenkomst over wat er gebeurd zou zijn als dit
instrument niet was ingezet.
2. Overzicht kosten en baten en de maatregelen om de
tekorten terug te brengen.
Noot: niet alle cijfers zijn bekend, maar de gegevens die
paraat zijn worden voor begrotingsbehandeling
toegezonden inclusief onderbouwing waarom eventuele
cijfers niet zijn opgenomen.
1. Kwijtscheldingsregeling Waterschap – HEF
Overleg over werkwijze/aanlevering van formulieren
2. Jongeren en schulden – begin 2017 terugkoppeling
over de aanpak, nadat met andere gemeentes de aanpak
is besproken.
3. Armoedemonitor- kwantitatief – cijfers – in 2017
nadenken over doorontwikkeling met toevoeging van de
sociale effecten.
1. Herstructurering – raad informeren over het proces en
de ontwikkelingen
2. RvC - raad informeren over nieuwe RvC
3. Quick Scan – raad informeren - als proces van
bemiddelaar is afgerond
Voorstel vervolg
1. Oprichten werkgroep uit de raad, die voortrekker wil
zijn in deze materie (a la LEA) – met een training om
kennisachterstand te verkleinen
2. Plenaire momenten - forum of scholing
3. Taakverdeling raad-college-burgers verschuift, graag
bespreken - bespreekstuk van het college
4. Tijdpad - wanneer bespreking, ambities en
taakverdeling
5. Binnen visies en plannen zijn veel opties - graag
concrete plannen
6. Duidelijkheid over instrumentarium -scholing over
procedure
Raad ontvangt onderzoek naar acceptabele
loopafstanden tussen woning en parkeerplaats.
-Raad informeren over handhaving parkeerstructuur
Raad met brief informeren over
-Eventueel verschil in veiligheidsvoorschriften van
recreatieve en permanente bewoning
- uitzoeken of er verschil is van onveilige situaties
(bereikbaarheid van hulpdiensten)
-informatie over risico's als het plan niet wijzigt
WTC - afspraken komen in horecabeleid
-besluitvorming WTC komt waarschijnlijk eerder dan de
definitieve besluitvorming over nieuw horecabeleid.
KHN - college onderzoekt marktvraag en percentage
daarvan toe te wijzen onderzoeken en met de KHN
bespreken (criteria).
-coffeeshopbeleid - het college probeert zo snel
mogelijk te komen met een voorstel voor wijziging
coffeeshopbeleid. Dit is een ander type beleid dan het
horecabeleid.
- Afhaalrestaurants beleid loopt gelijk met het
horecabeleid.
Voorstel ombouw kantorenlocatie naar raad
- Jaarlijks met raad het planaanbod bespreken actualiteit en evgt. aanpassing/bijstelling
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Evaluatie rechtsvorm
Amaryllis
Kwaliteitskaders Sociaal
Domein / Verordening
toezicht en handhaving
Stedenbouwkundige
randvoorwaarden en
welstandsrichtlijnen LPFterrein

De raad ontvangt tijdig sturingsvragen en keuzes

5-9-2016

Motie Fietsveiligheid

Forum

5-9-2016

Horecabeleid

De wethouder zal haar best doen voor meer handhaving
op snelheid
Overzicht naar raad - met de ‘eeuwige’ vergunningen
inzake sluitingstijden
-Het nieuwe horecabeleid zal niet strijdig zijn met de
reeds vastgestelde kaders voor het WTC terrein
- Overzicht naar raad - met panden/locaties waar
meerdere verzoeken zijn gedaan voor horecavestiging

Diks/Ekhart

Forum

5-9-2016

Wonen met Zorg

Diks

Forum

5-9-2016

Koster

Debat/besluit

11-7-2016

Afwegingskader
Woningbouw
Kansen voor Kinderen

College

Debat/besluit

11-7-2016

Begroting

Crone/Ekhart

Forum

4-7-2016

Brief Regietafel

Van der
Molen

Forum

4-7-2016

Extern onderzoek n.a.v.
Klokkenluidersregeling

Ekhart/Koster

Forum

5-9-2016

Ekhart/Koster

Forum

5-9-2016

Deinum

Forum

5-9-2016

Koster

Forum

Crone/Deinum

Raad lijst toezenden van 16 instellingen waarmee
ruggenspraak gehouden is (‘het veld’)
de heer Kooistra ontvangt informatie waarom een
minirotonde niet inpasbaar is.
-informatie naar raad over zebrapad naar middengeleider
- Raad ontvangt een profieltekening voor beoordeling
inpasbaarheid van de bouwhoogtes
- Raad ontvangt memo inzake supermarktbeleid op deze
locatie.

Werkbezoek aan innovatieve projecten in het kader van
Wonen met zorg in samenwerking met partners o.a.
Elkien.
Bij jaarlijkse rapportage raad informeren over het
planaanbod.
Optie 1. Beschikbare budget voor profielontwikkeling
via een commissie uitwerken.
Optie 2. Lukt dit niet dan de beoordeling van de
initiatieven door de gemeente doen.
- November 2016 - tussenrapportage naar raad
Voor behandeling begroting - overzicht met huidige
bestedingen en restant 2016 van:
- Groen Werkt
- Economisch Beleid
- Toerisme
- Mienskipfonds
- Economisch Participatiefonds
Wethouder maakt een overzicht met:
- Kosten wettelijke taken in het kader van de opvang;
- Kosten additionele taken van de gemeente;
- Inzicht financiering door de gemeente;
- Inzicht financiële bijdrage Rijk;
- Kosten participatie.

Wethouder stuurt het plan van aanpak ter informatie
naar de raad
Raad informeren, aan de hand van de P&C-cyclus, over
de voortgang. Zorgvuldige uitvoering zal minimaal een
jaar vergen.
- Wethouder onderzoekt welke bedrijven na de
invoering van de leidraad 2014 gecontracteerd zijn.
- De leidraad 2014 wordt extra onder de aandacht van
bedrijven gebracht worden om alle misverstanden uit
de weg te ruimen.
- De raad wordt aan de hand van de P&C-cyclus over het
vervolg geïnformeerd.
- Aanvullende acties van de accountant ten behoeve van
het rechtmatigheidsonderzoek worden op papier gezet.
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College

Forum

4-7-2016

Jaarstukken
Sociaal Domein

Plan om het aantal verwarde personen terug te dringen
-Najaar 2016 - conferentie arbeidsmarkt problematiek
-Inzichtgeven in voorbeeld functie gemeente betreft
beschut werken, hoeveel arbeidsplekken de gemeente
daarvoor biedt;
- Motie D66 inzake “startkwalificaties van jonge
alleenstaande ouders” agenderen september;
- Analyse maken van de soort klachten over de
wijkteams. Samenvallen met het jaarverslag over
klachten in Leeuwarden.
- Memo -totale effecten van de maatregelen die zijn
genomen om binnen de financiële kaders te blijven. Elk
kwartaal beschikbaar stellen aan de Raad en gekoppeld
aan de kwartaal rapportages zorgconsumptie.

College

Forum

4-7-2016

Jaarstukken
(Fysiek)

College

Forum

4-7-2016

Jaarstukken
(Veilig en Bestuur en
Middelen)

Wethouder Deinum
- Doorzicht komende jaren van participatiefonds, in
overleg met Zwart
- Cijfers Blitsaerd komen binnenkort
- Cijfers stavaza Boppeslach komen voor de zomer
- Na de zomer een miniconferentie om problematiek
rond werkgelegenheid door te nemen
- Overzicht tussenstand Kloppend Hart komt
- Budget omgevingswet op papier
- F4 verantwoording komt, mogelijk in vorm van
gecombineerde Raden/Staten vergadering
Wethouder Diks
- Tijdpad uitvoering groene long Nijlân
- Cijfers aantal te bouwen extra goedkope woningen
- In juli krijgt raad meer duidelijkheid over
Noordwijkerdwarstraat Grou
- Schriftelijke informatie over stavaza
bouwgrond/exploitatie
Wethouder Van der Molen
Najaar
forumFeitsma
over Duurzaam
Inkomen
Wethouder
- Overzicht verbonden partijen naar raad - week 27
- Najaar 2016 informatie over het ondernemings- en
uitwerkingsplan van de Harmonie
- Stand van zaken verbetering betalingsgedrag - raad
regelmatig bijpraten
Burgemeester Crone
- Antwoord over het onderkomen prostituees van de
Weaze
Wethouder Diks
- Najaar 2016 brandveiligheid boven winkels met raad
bespreken
Wethouder Van der Molen
- Werken voor derden - algemeen en compleet overzicht
van baten + lasten raad toezenden - week 27
- Bedrijfsvoering

Diks

Forum

4-7-2016

Afval inzamelproef
Zuiderburen

Koster/Ekhart

Forum

4-7-2016

Brief college:
Zorgconsumptie

Koster

Debat besluit

27-6-2016

Brief college:
verzoek om wensen en
bedenkingen inzake
verhoging parkeertarieven

1. Raad op de hoogte van de voortgang en uitkomsten
van de twee lopende proeven in Zuiderburen en
Westeinde.
2. Evaluatie over een jaar en tussentijds informatie als er
nieuws te melden is.
Uitkomst van het onderzoek/analyse van minder pgb’s
en meer zorg in natura wordt bij de volgende discussie
na de zomer betrokken.
Als de extra plus van 30.000 euro niet
gebruikt hoeft te worden kan deze ingezet worden
voor het stimuleren van goed en goedkoop parkeren.
- Een nulmeting parkeren maaiveld is in het forum van
20 juni reeds toegezegd.

ONWAAR

De motie van D66 inzake “startkwalificaties van jonge alleenstaande ouders” wordt geagendeerd in
september;
Er wordt een analyse van de soort klachten over de wijkteams uitgevoerd. Dat zal samenvallen met het
jaarverslag over klachten in Leeuwarden.
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Feitsma

Forum

20-6-2016

Rekenkamerrapport:
Eindrapportage Omvorming
Kunst- en cultuureducatie

De wethouder heeft toegezegd de raad het
Memo met de totale effecten van de maatregelen die nu worden genomen om binnen de financiële kaders te
onderzoek en de onderzoeksvragen toe te sturen. Dit
blijven worden elk kwartaal beschikbaar gesteld aan de Raad en gekoppeld aan de kwartaal rapportages
wordt na de zomer, maar staat het besluit nu niet in de
zorgconsumptie.
weg.
Zondagparkeren: de cijfers van de parkeergarages
zijn bekend en worden de raad toegezonden; het
parkeren op straat op zondag zal gemeten gaan worden.
- Onderzocht zal worden hoe intensiever gehandhaafd
kan worden via gebruikte parkeersystemen
- Het college zal de brief van het
binnenstadsmanagement beantwoorden met een afschrift
naar de raad.

Koster

Forum

20-6-2016

Brief college:
Verhoging parkeertarieven
2017

Koster

Forum

20-6-2016

Raadsbrief:
Het groenplan van de Reviusgarage zal ter info naar de
Stedenbouwkundige inpassing raad gestuurd worden.
parkeergarage Revius
De mogelijkheid van zonnepanelen wordt bij de
uitvoering meegenomen.
Er wordt een lichtplan gemaakt. Daarbij wordt met de
uitstraling naar de omgeving rekening gehouden.

Ekhart

Debat besluit

13-6-2016

Basisinkomen

Diks

Debat besluit

13-6-2016

Leeuwarder Energie Agenda

Van der
Molen

Forum

6-6-2016

Brief college:
Deregulering plus pilot
mengvormen horeca &
winkels

Debat besluit

30-5-2016

In relatie met het in de motie genoemde budget
(€15.000,-) vraagt de wethouder de 4 experimenterende
gemeenten wat ze kwijt zijn aan het doen van de
onderzoeken/experimenten. Rapportage hierover aan de
raad.
Komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Van der
Meer over het toekomstscenario m.b.t. geld voor MKB
en industrie inzake besparingen en opwekking.
- Wil graag verder met de werkgroep uit de raad bij
voortgang LEA.
- Eerst werkbezoek naar Groningen en/of Friesland
Campina, daarna op papier hoe geothermie toepasbaar is
voor Leeuwarden.
Aan het einde van de pilot mengvormen
horeca&winkels resultaten naar de raad om te bespreken
en probeert daarbij resultaten van Leeuwarden te
isoleren.
- Wethouder zoekt uit op welk moment welke informatie
over voortgang pilot met de raad gedeeld kan worden.
- In de viermaandelijkse brief over voortgang
deregulering neemt wethouder interessante meldingen
bij meldpunt op.
- Zoekt uit hoe het zit met
foodtruck/standplaatsenbeleid. Terugkoppeling in
volgende kwartaalbrief.

Geen toezeggingen
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Ekhart

Forum

23-5-2016

Oplossing knelpunt
sportcomplex Wiarda

Van der
Molen

Forum

23-5-2016

Invoering RAMS systematiek kapitaalgoed
Er komt nogciviele
een aantal
kunstwerken
voorstellen aan dat met dit
voorstel annex is: walbeschoeiingen, slimmer beheren,
outtasking. De wethouder zegt deze week een overzicht
toe van hoe de planning daarvan is, in het licht van de
doelstelling in het collegeprogramma.

Ekhart

Forum

23-5-2016

Citydeal Inclusieve Stad

Ekhart

Forum

23-5-2016

Ekhart

Politiek Podium

9-5-2016

Beëindiging subsidies door de provincie
Over 1 jaar
aankomt
maatschappelijke
geeft het college
organisaties
inzicht in de
stand van zaken bij MO’s die door de provincie
ondersteund werden. Daarbij komt ook een overzicht
wat de gemeente Leeuwarden bij die organisaties voor
diensten afneemt.
Caparis
Het college zegt toe de raad een brief te sturen over
op verzoek VL
de ontwikkelingen bij Caparis. In deze brief zal naast de
voortgang inzake de oplossing van de ontstane
problemen tenminste aandacht besteed worden aan:
Welke mensen er zijn benadeeld door het
handelen van het opgestapte bestuur;
De toetreding van een OR-lid tot de raad van
commissarissen;
De uitkomsten van het overleg van de
portefeuillehouder over deze kwestie op dinsdag 10 mei
2016.

Feitsma

Politiek Podium

9-5-2016

Diks

Forum

25-4-2016

Legacy Cultuur

Vastgoed en Stadsherstel besloten bijeenkomst

De wethouder zal een notitie maken aan de raad.
In die notitie komt tenminste aan de orde:
- Uitwisselen financiële waarden (afboeken/
bijboeken) tussen Wiarda en de Barrahûs. Mocht de raad
kiezen om het sporten te verhuizen naar Barrahûs of de
Werpsterhoek welke financiële gevolgen heeft dat dan;
- Een globale uitwerking van de mogelijkheden voor
sport op de Barrahûs in relatie met de woningbouw
ontwikkelingen daar. Met andere woorden de drie extra
velden op Wiarda tegenover de locatie Barrahûs die in
de toekomst ook ontwikkeld wordt;
- Is er een risico dat de gemeente zonder bouwgrond
komt te zitten als de locatie Wiarda wordt bestemd voor
sport?

De wethouder zoekt contact met de Friesland
Zorgverzekering. Het doel is voorkomen dat mensen die
geen premie betalen door incasso trajecten nog verder in
de problemen raken. De wethouder zal terugkoppelen
naar de raad.

1. Het college gaat kijken wat ze kan doen voor de
broedplaats in Nijlân;
2. Het college zal navraag doen naar waar de kap van het
beeld van Mata Hari is;
3. Er komt een brief waarin een nadere duiding staat van
de stappen die het college zet om te komen tot een
betere talent ontwikkeling. Dit als aanloop naar de
uitvoeringsnotitie;
4. de wethouder stelt de verantwoording die de
instellingen doen inzake de besteding van de subsidies
in het kader de Noordelijke samenwerking (we the
north) aan de raad ter beschikking.
Vastgoed:
De wethouder informeert de raad binnen een maand
schriftelijk over de genoemde panden (opties en
waarborgen).
Stadsherstel:
- Houdt raad op de hoogte van de ontwikkelingen, ofwel
via een geheim dynamisch dossier in notubox ofwel via
een schriftelijke update per kwartaal aan de hand van de

0
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Ekhart

Forum

25-4-2016

WMO - vervoer
Initiatiefvoorstel van
Verenigd Links

Crone

Besloten forum

21-apr

Vluchtelingen

Koster

Debat

18-apr

Brief college Aanvalsplan
Geletterdheid

Koster

Forum

21-mrt
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Diks

Besluitvorming
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Deinum

Besluitvorming

18-jan

Diks

Forum

18-jan

Notitie Vastgoed

Van der Molen

Forum

18-jan

Deinum

Forum

11-jan

Externe inhuur door de
gemeente Leeuwarden –
informerende brief
college
Resultaten
binnenstadmanifestatie De
Toon van de Binnenstad

Bij het communiceren over het nieuwe
aanbestede contract voor het Wmo-vervoer zal extra
aandacht worden besteed aan de klachtenregeling; o.a.
bij sociale wijkteams en de gebiedsteams de burgers er
nadrukkelijk op wijzen dat men bij ontevredenheid over
het WMO-vervoer een klacht kan indienen.
Eind mei weer informatiebijeenkomst. Dan is er
duidelijkheid over het kabinetsbeleid en nieuws van de
Regietafel.
Als voorbereiding op de afgesproken evaluatie over een
jaar, wordt met de betrokken ketenpartners besproken of
de aanpak goed werkt of dat de ambitie omhoog moet.

Brief college: Aanvalsplan
Geletterdheid

De wethouder zet zich in voor een goede opvolging van
burgers die zich melden voor een uitkering na de intake
naar de sociale wijkteams.
Brief college: Stand van zaken In september 2016 zal de raad een werkbezoek brengen
in voortgang transitie door
aan een van de pilot-connectiepunten
Stichting Bibliotheken
Midden Fryslân
Beleidsplan GROEN &
Voor besluitvorming:
Rapport Onderzoek Bijen
- Informatie waarom gebiedje van kaart gevallen is
(vraag Stellingwerf)
- Nadere uitwerking op de kaart van het groen
Zuidlanden voor besluitvorming naar de raad
Herplantplicht en
1. Overzicht van hoeveel bomen gekapt worden, wat de
Harlingerstraatweg
feitelijke compensatie is en welke bedragen in en uit het
bomenfonds gaan. Dit betreft alle drie terreinen:
particuliere kap, gemeentelijke kap en de 10 projecten
waarvoor geen herplantplicht geldt; 2. Hierbij betrekken
de groenstrook bij de Haisma garage; 3. Inzichtelijk
maken van de verschillende opties voor de aankleding
van de Harlingerstraatweg plus de ruimte in het
herplantpotje.
Herontwikkeling Balistraten 1. Informatie over hoe het gesprek met de particuliere
en omgeving in Vlietzone
bewoners verlopen is; 2. Verslag van de
informatieavond over het bestemmingsplan.
Toegevoegd: Motie buiten de Zoekt samen met de griffie naar een handig moment om
orde Geen nieuwe
de raad bij te praten over de ins en outs van gasboringen.
gasboringen in de gemeente In maart staat een energieavond met de Staten op het
Leeuwarden
programma, mogelijk kan dan een moment gevonden
worden.
Aanvalsplan Werk!
College bezig met vervangingsvraagstuk in afstemming
met afd. economie, de arbeidsmarkt en de verschillende
overheden. Zal de raad op de hoogte houden van
vorderingen en financiële consequenties.
- In 2e kwartaal komt college met informatie naar de
raad betreffende reshoring (aan de hand van de
inventarisatie die nu gedaan wordt.
Wethouder stuurt link naar raad inzake
rijksmonumenten
Raad ontvangt het afwegingskader.

Griffie heeft op 26/01 het werving- en selectiebeleid ontvangen

Geld dat vrijkomt bij acquisitie/profilering (niet
gebruikte vouchers) wordt in overleg met de
initiatiefnemers voor de binnenstad beschikbaar gesteld
- Wethouder gaat op zoek naar de ISV parkeergelden (1
miljoen geoormerkt geld voor binnenstad) dat niet door
de raad herbestemd is.
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26-1-2016

Van der
Molen en
Diks

Forum

11-apr

Beleidsplan GROEN &
Rapport Onderzoek Bijen

Feitsma

Forum

11-jan

Discussienota
Evenementenbeleid

Voor besluitvorming:
- Informatie waarom gebiedje van kaart gevallen is
(vraag Stellingwerf)
- Nadere uitwerking op de kaart van het groen
Zuidlanden voor besluitvorming naar de raad
Er komt een nadere uitwerking van de toetsingscriteria
w.o. de
talentontwikkeling en Cultuurraad. (kan op korte
termijn)

Bij memo van 26/01/2016 van wethouder Feitsma aan de raadsleden is deze toezegging afgedaan.

locaties voor
evenementen. (dat neemt meer tijd)
Oldehoofsterkerkhof met dit voorstel financieel volledig
is
afgedekt.
Van der Molen

Forum

11-jan

Evaluatie Pilot Big Society

De wethouder zal de informatie voor kind in tel alsnog
aanleveren.
De wethouder zal aan de raad toesturen op welke wijze
de sociale
index geraadpleegd kan worden.
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26-1-2016

Van der
Molen en
Diks

Forum

11-apr

Beleidsplan GROEN &
Rapport Onderzoek Bijen

Voor besluitvorming:
- Informatie waarom gebiedje van kaart gevallen is
(vraag Stellingwerf)
- Nadere uitwerking op de kaart van het groen
Zuidlanden voor besluitvorming naar de raad
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