
TOEZEGGINGEN IN DE RAADSVERGADERING VAN: 6 november 2012. 
12INT02590 

 

 

 

 

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

1.  12INT02467 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013 

 

Sportevenement voor 

jongeren uit de WT4 

gemeenten 

Toezegging om dit verzoek neer te leggen bij 

Reggesteijn met daarbij de opmerking dat de 

gemeente dit niet gaat organiseren. 

 

J.H. Coes Samenleving/Sport 

2.  12INT02468 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013: 

 

Openbaar 

vervoersvoorzieningen, 

decentralisatie, diverse 

spoorlijnen incl. spoorlijn 

door Daarlervee 

Toezegging om de commissie grondgebied 

hierover bij te praten. 

J.J. Beintema Grondgebied/WRV 

3.  12INT02469 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Beleidsdocument toerisme 

Toezegging om in het voorjaar met 

beleidsdocumenten toerisme bij de raad te 

komen (wordt eerst no met ondernemers 

besproken). 

J.J. Beintema Grondgebied/RO en Groen 

4.  12INT02470 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Burgerjaarverslag 

Toezegging om uit de jaarrekening dat 

gedeelte te destilleren dat in grote lijnen het 

burgerjaarcerslag vormt om dit, met een kop 

en een staart, als zelfstandig burgerjaarverslag 

op de site te plaatsen. 

A.H. Raven Bedrijfsvoering/Financiën en 

Control 

5.  12INT02471 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Veilige schoolomgeving 

 

 

 

 

Toezegging om in 2016 de veilige 

schoolomgeving weer op te pakken. 

J.J. Beintema Grondgebied/WRV 



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

6.  12INT02472 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Economisch beleidsplan 

inclusief visie op 

detailhandel 

Toezegging economisch beleidsplan inclusief 

een visie op detailhandel is voorzien in maart 

2013. 

J.J. Beintema Grondgebied/RO en Groen 

7.  12INT02473 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Uitwerkerking met 

centrumwinkeliers over 

reclamebelasting etc. 

Toezegging om de raadsleden te informeren 

over deze uitwerking. 

J.J. Beintema Grondgebied/RO en Groen 

8.  12INT02475 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013: 

  

Verlichting lans fietspaden 

Toezegging dat, bij wegen met vrij liggende 

fietspaden, bij verwijderen van verlichting 

langs de weg er serieus zal worden gekeken 

naar eventuele verlichting langs het fietspad. 

J.J. Beintema Grondgebied/WRV 

9.  12INT02476 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013: 

 

Financiële verordening 

Toezegging dat er een voorstel komt om in de 

financiële verordening op te nemen dat 

onderliggende nota's zoals de nota 

weerstandsvermogen één keer per vier jaar 

worden geactualiseerd. 

J.J. Beintema Bedrijfsvoering/Financën en 

Control 

10.  12INT02477 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Participatiewet 

Toezegging factsheet participatiewet ter 

informatie door te sturen aan de raadsleden. 

J.H. Coes Samenleving/Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

11.  12INT02478 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

(jeugd)werkloosheid, re-

integratie e.d. in 2013 

 

 

 

 

 

Toezegging dat het college dit jaar in college 

een gezamenlijk netwerkmodel voor 

werkgeversaanpak in Regio Twente verband 

afrondt en daarna weer terug komt bij de raad 

om aan te geven hoe het staat met aanpak 

(jeugd)werkloosheid, re-integratie e.d. in 

2013. 

 

 

 

 

 

 

H. Bakhuis-Horstink Samenleving/Maatschappelijke 

Ontwikkeling 



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

12.  12INT02479 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Burgernet en verhalen 

schade op daders 

Toezegging om in commissie ABZM van 22 

november in te gaan op de vragen over 

Burgernet en het verhalen van schade op 

daders, gekoppeld aan agendapunt 4 over 

veiligheidsstrategie 2013-2014 Politie Eenheid 

Oost én een basisteamplan West 2013. 

A.H. Raven Samenleving/Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

13.  12INT02481 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Communicatiebeleid 

Toezegging (in antwoord op motie 4 'Wijze 

van informatieverstrekking door gemeente') 

om in bredere zin naar het communicatiebeleid 

te kijken. Bijvoorbeeld via linka op de website 

aandacht te schenken aan inspraakprocedures 

e.d. van andere overheden, met de opmerking 

dat dit wel beperkt zal zijn gezien de capaciteit 

en ook niet wordt opgenomen in de 

gemeentelijke pagina vanwege het 

kostenaspect. 

A.H. Raven Bedrijfsvoering/Communicatie 

14.  12INT02482 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Zonnepanelen op 

gemeentelijke gebouwen 

Toezegging (in antwoord op motie 9 'Plaatsing 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen') 

quick scan uit te voeren naar plaatsing 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen met 

de opmerking geen 100% garantie te kunnen 

geven of dit in het eerste kwartaal van 2013 

lukt. 

J.J. Beintema Grondgebied/Vergunningen en 

Handhaving 

15.  12INT02484 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Verordening voorzieningen 

huisvesting scholen 

Toezegging dat begin 2013 een voorstel naar 

de raad komt voor aanpassing van de 

verordening op punt van wijziging 

afschrijvingstermijn schoolgebouwen naar 60 

jaar. 

J.J. Beintema Samenleving/Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

16.  12INT02485 Agendapunt 4: 

Programmabegroting 2013:  

 

Herinrichting/ aanpassing 

Grotestraat 

In 2013 volgt een voorstel over herinrichting/ 

aanpassing Grotestraat na afronding van het 

Combiplan. 

J.J. Beintema Grondgebied/WRV 

 


