
TOEZEGGINGEN IN DE RAADSVERGADERING VAN:  23 APRIL 2013 
 

13INT01667 

 

 

Nr. Registr. nr Onderwerp Toezegging/Actie Portefeuillehouder Cluster/team 

1.  13INT01649 Agendapunt 4 

Visienota jeugdzorg 

Wethouder Coes zegt toe om de opmerkingen 

en suggesties van de commissie 

samenlevingszaken mee te nemen bij de 

verdere uitwerking.  

Wethouder Coes zegt toe om de commissie in 

het najaar bij te praten en eventueel eerder, 

want het is belangrijk om in dit traject samen 

op te trekken. Een mooi natuurlijk moment is 

als de jeugdwet duidelijk wordt. 

 

J.H. Coes Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

2.  13INT01650 Agendapunt 6 

Beantwoorden vragen - 

Ingekomen stukken 

Wethouder Ten Have zegt toe dat ze terug 

komt bij de raad met een voorstel over 

Centrumplan Daarlerveen in de raad van 2 juli 

met daarin een risicoparagraaf.  

 

T.H.M. ten Have Team Ruimte en groen 

3.  13INT01651 Agendapunt 6 

Beantwoorden vragen - 

Ingekomen stukken 

De burgemeester zegt toe om te checken hoe 

het staat met beantwoording van brief van 

horecaondernemer uit Hellendoorn van januari 

(nav brief nr 16, over geluidsoverlast 

Lochtersdorp). 

 

A.H. Raven Team Vergunningen, toezicht 

en milieu 

4.  13INT01652 Agendapunt 8 

Motie vreemd aan de orde 

van de dag over 

samenwerking WT4 

 

De burgemeester zegt toe dat de griffie de 

motie aan de andere WT4 gemeenten 

toestuurd om deze voor te leggen aan de raad. 

 

A.H. Raven Griffie 

5.  13INT01653 Agendapunt 8 

Motie vreemd aan de orde 

van de dag over 

samenwerking WT4 

De burgemeester zegt toe dat het college 

terug komt met de informatie die de raad 

vraagt zoals verwoord in de motie. 

 

 

 

A.H. Raven Unit Personeel en organisatie 



Nr. Registr. nr Onderwerp Toezegging/Actie Portefeuillehouder Cluster/team 

 

6.  13INT01654 Agendapunt 9 

Motie vreemd aan de orde 

van de dag over herijking 

subsidiebeleid 

De wethouder zegt toe om alle fracties bij 

elkaar te roepen om te spreken over herijking 

subsidiebeleid en daarbij nut en noodzaak van 

een onderzoek mee te nemen met de 

bedoeling om voor 1 juli de kaders af te 

kunnen ronden. 

 

J.H. Coes Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

 


