
 

 

TOEZEGGINGEN IN DE RAADSVERGADERING VAN: 2 juli 2013 
 

13INT02430 

 

 

 

 

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

1.  13INT02405 Verordening Wet 

inburgering gemeente 

Hellendoorn 2013 

Wethouder H. Bakhuis-Horstink zegt toe om 

nader uit te zoeken hoe de precieze 

verhouding is van het bedrag voor 

Vluchtelingenwerk is vergeleken met 

omliggende gemeenten. 

 

H. Bakhuis-Horstink Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

2.  13INT02407 Kadernota begroting 2014 Wethouder Beintema zegt toe na te gaan of 

het haalbaar is om in september aan de raad 

een overzicht te verstrekken met de 

kostendekkendheid van regelingen en 

heffingen.  

 

J.J. Beintema Team Financiën en control 

3.  13INT02408 Kadernota begroting 2014 Wethouder Beintema zegt toe dat de raad in 

september een overzicht ontvangt van de 

stand van zaken van bezuinigingen die er al 

lagen.  

 

J.J. Beintema Team Financiën en control 

4.  13INT02414 Kadernota begroting 2014 Wethouder Coes zegt toe in gesprek te gaan 

met SPGH over de bezuinigingen op het 

peuterspeelzaalwerk en daarop terug te komen 

bij de begroting 2014.  

 

J.H. Coes Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

5.  13INT02415 Kadernota begroting 2014 Wethouder Ten Have zegt toe om in 

september bij de bespreking van het voorstel 

over duurzaamheid terug te komen op de 

suggestie van een fonds met daarin de 

meeropbrengsten van 

duurzaamheidsinitiatieven 

T.H.M. ten Have Team Vergunningen, toezicht 

en milieu 



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

 

6.  13INT02416 Kadernota begroting 2014 Wethouder Ten Have zegt toe naar de 

mogelijkheid te kijken voor startersleningen in 

2014 en eventueel structureel als onderdeel 

van nieuw beleid in de programmabegroting 

 

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

7.  13INT02417 Kadernota begroting 2014 Wethouder Bakhuis-Horstink zegt toe om in 

najaar richting raad te komen met een 

concreet plan over de mogelijkheden voor Hoi. 

 

H. Bakhuis-Horstink Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

8.  13INT02418 Kadernota begroting 2014 Wethouder Bakhuis-Horstink zegt toe om een 

vinger aan de pols te houden over mogelijke 

knelpunten bij Vluchtelingenwerk en komt daar 

op terug bij de raad 

 

H. Bakhuis-Horstink Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

9.  13INT02419 Kadernota begroting 2014 Wethouder Bakhuis-Horstink gaat nog in 

overleg met de muziekschool en komt daar in 

het najaar op terug bij de raad 

 

H. Bakhuis-Horstink Team Maatschappelijke 

ontwikkeling 

 


