
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 13 november 2017  

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Cie. 18-01-17 Ontwikkeling Docks NL 1,2 1 x per kwartaal een voortgangsmemo 
die al dan niet geagendeerd kan 
worden. 

Sluiter T.b.v. de volgende cie. FL d.d. 
7 juni ontvangt men graag een 
voortgangsmemo. Er wordt 2 x per 
jaar een voortgangsmemo 
verstuurd vanuit de stuurgroep 
West-Achterhoek en ten minste 1 x 
per jaar wordt er een gezamenlijke 
raadsbijeenkomst georganiseerd 
om alle raden op hetzelfde 
moment te informeren. De laatste 
memo, is opgenomen in het RIS 
op 1 maart jl. RG2017_0047.
18-11-2017 is er een gezamenlijke 
radenbijeenkomst West 
Achterhoek.
Voorstel: afvoeren van de lijst 

2. 18-01-17, 
Cie. 7-6-2017
Raad 29-6-2017

Omgevingsvergunning 
Doetinchemseweg 8 t/m 16, Varsseveld

Er komt een brede visie van het 
college op de problematiek van 
Varsseveld. Er kan niet worden 
toegezegd dat deze visie er voor de 
zomer van 2017 is.

Er is een detailhandelsvisie in 
voorbereiding.

Een onderzoek naar de 
woningbehoefte in Varsseveld wordt 
meegenomen in de Woonvisie. Deze 
komt voor de zomer van 2017.

Hengeveld De Woonvisie wordt besproken op 
de raadsinfoavond van 23 
november a.s., daarna in de cie. 
FL op 6 december en wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan de 
raad op 14 december.

In de tweede helft van november 
wordt de raad geïnformeerd over 
de stand van zaken in Varsseveld, 
mede naar aanleiding van de 
gesprekken die inmiddels met 
betrokkenen zijn geweest.



Wethouder streeft er naar voor 1-11-
2017 stand van zaken  (n.a.v. 
gesprekken met betrokkenen) te 
verstrekken.
Tussentijds informeren over voortgang 
besprekingen Doetinchemseweg 8-16 
Varsseveld. 
Zie ook motie onderstaand.

3. Cie. 16-03-17
Cie. 7-6-2017

Afvalstoffenverordening 2017 Voor het zomerreces volgt een 
evaluatie over de nieuwe werkwijze 
rondom het aanbieden van afval. 
N.a.v. cie. 7-6-2017: wethouder geeft 
informatie over terugloop aanbod oud 
papier

Hengeveld Zie RG2-17_0261, ingekomen stuk 
actieve informatie, memo 
portefeuillehouder Hengeveld, met 
titel ‘Stand van zaken invoering 
VANG, eerste resultaten, d.d. 16 
mei 2017. Van de lijst 
verwijderen?

4. Cie. 7-6-17 Duurzaamheidsagenda 2017 Wethouder probeert extra informatie 
te genereren (smart) n.a.v. vragen in 
de cie.

Hengeveld Afgehandeld. 
Voorstel: afvoeren van de lijst

5. Cie. 7-6-17 Beheersmaatregelen boom- en 
bosbeplantingen
Memo ingrijpende beheersmaatregelen 
22-2-2017 en 6-6-2017 (17ini01626) 

Wethouder zegt toe een derde te 
laten kijken naar problematiek (bijv. 
quick scan buurtgemeenten). 
Opnieuw agenderen – voortgang 
bespreken

Sluiter De ‘second opinion’ is uitgevoerd 
maar nog niet besproken. Er is een 
nieuwe beleidsmedewerker voor 
groen aangetrokken.

6. Raad 6-7-2017 Voortgangsnotitie breedband Hengeveld Er is een akkoord met CIF. 
Voorstel: afvoeren van de lijst

7. Raad 6-7-2017 Voortgangsnotitie Omgevingswet/-visie 
volgt, met daarin o.a. nadere info over 
pilot ‘Sterk lokaal bestuur’ (project 
vanuit Ministerie Binnenlandse Zaken) 
en ontwikkeling sterke strategische visie 
(ondersteund door Ministerie I&M).

Na de zomer Van Dijk Zie RIS; raadsinfobijeenkomst 31 
augustus jl. Memo ‘Betrekken raad 
bij implementatie Omgevingswet’ 
en ‘Plan van Aanpak implementatie 
Omgevingswet’ en ‘Presentatie 
aan de raad’.



Actuele moties op het gebied van commissie FL
Moties ingediend in 2016 zijn opgenomen; oudere moties kunnen door de commissie worden toegevoegd aan de lijst. 

Datum Titel Partij 
(indieners
)

Portefeuille-
houder

Afdoening Uitslag

03-11-2016
en 

18-01-2017 

Motie “Duurzaamheid”

Rondvraag D66 in cie. FL m.b.t.
‘Duurzaamheidsbeleid’

LB, CDA, 
VVD, D66

Hengeveld N.a.v. de informele bijeenkomst op 19 januari jl. 
wordt voorgesteld de “Duurzaamheidsagenda 
2017” te agenderen voor de cie. FL d.d. 15 
maart en de raad d.d. 23 maart a.s.

In de cie. FL d.d. 18 januari jl. is toegezegd dat 
er voor maart 2017 een memo komt over de 
stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het 
Duurzaamheidsbeleid van de gemeente en het 
streven naar energieneutraliteit in 2030 en de 
tussenliggende doelstelling voor 2020. 

Op 19-04-2017 is er 
een memo 
Duurzaamheidsleninge
n naar de raad 
verzonden.
Motie en vraag D66 
afgerond. 
Voorstel: van de lijst 
afvoeren.

03-11-2016 Motie “Parkeervoorziening Dru 
Industriepark”

LB, VVD, 
D66

Van de 
Wardt

Reactie volgt zegt Van 
de Wardt d.d.16-03-17.
Is onderdeel van 
vastgestelde visie DRU 
Industriepark.
Voorstel: van de lijst 
afvoeren.  

16-03-2017 De aangehouden motie 
Planologische ontwikkeling 
Varsseveld d.d. 22 december 
2016, indiener Schieven

LB Hengeveld In raad 29-6 is deze 
motie door de indiener 
ingetrokken. 
Voorstel: van de lijst 
afvoeren.

Raad 29-6-
2017

Weigering verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) 

LB, VVD, 
CDA

Hengeveld De wethouder zegt toe waar dat mogelijk is de 
raad tussentijds te zullen informeren. 

In de tweede helft van 
november wordt de 



Doetinchemseweg 8-16 
Varsseveld

raad geïnformeerd over 
de stand van zaken in 
Varsseveld, mede naar 
aanleiding van de 
gesprekken die 
inmiddels met 
betrokkenen zijn 
geweest.

Raad 6-7-
2017

Motie WIFI4EU (aangehouden)
Opnieuw agenderen in cie. FL incl. 
antwoord.

PvdA, SP, 
D66

Hengeveld Na de zomer rapportage onderhoudskosten 
WIFI4EU

Agendacommissie 
besluit over evt. 
agendering n.a.v. 
ontvangen memo.
Geagendeerd voor FL 
6-12-2017.

Raad 9-11-
2017

Motie Toekomstvisie DRU 
Industriepark 

PvdA, SP Vd Wardt In kader omgevingsvisie samen met relevante 
derden breed gedragen integrale visie voor 
DRU IP opstellen.


