
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 6 december 2016

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Werk-
bijeenkomst
12 mei 2016

Informatieprogramma Op basis van de reeds 
beschikbare informatie 
komt het college in de 
volgende raadscyclus (= 
juni)  met een 
informatieprogramma voor 
de resterende 
raadsperiode.

Kuster en 
Van de 
Wardt

Er wordt nagekeken wat deze 
toezegging precies inhoudt en wat 
de status ervan is. 

2. Commissie MO 
d.d. 13/10/16

Tweede Bestuursrapportage 2016 In december wordt 
informatie naar de cie. MO 
gestuurd over de uitvoering 
van het beleid rondom ‘lijst-
subsidies’, aan de hand 
van de beleidsregels.

Kuster en 
Van de 
Wardt

De raad is hierover geïnformeerd 
via een mailbericht .d.d. 18 
november jl. met als titel 
“Voortgang ontwikkeling 
subsidiebeleid” met de brief aan 
de verenigingen/stichtingen d.d. 
17 november jl. als bijlage. 

3. Commissie MO 
d.d. 13/10/16

Programmabegroting 2017 - 2020 Er wordt een 
raadsinformatiebijeenkoms
t over ‘sport’ 
georganiseerd.

Kuster Er wordt naar een datum gezocht 
in het voorjaar 2017.

4. Commissie MO 
d.d. 10/11/16

Jeugdzorg Collegereactie op het door 
J. Vesters beschikbaar 
gestelde rapport van 
ombudsvrouw Kalderboer;
Agenderen in cie. (of 
interne bijeenkomst gele 
kamer)

Kuster De reactie volgt in januari 2017.

5. Commissie MO Memo 19-6-2016 RG2016_0159/16ini01720 nav Opnieuw onder aandacht Vd Wardt Memo op 19-6 beschikbaar 



d.d. 10/11/16 vragen rentetarieven Stadsbank van commissie (of de 
raad?)

gesteld. Voorstel: afgedaan.



Actuele moties op het gebied van commissie MO
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

7-7-2016 Motie Alfahulpen SP Kuster Motie is aangehouden met aankondiging van 
agendering in commissie MO

Voorstel: agendering 
door SP afwachten

7-7-2016 Motie actieplan huisvesting en 
integratie van statushouders

LB, CDA 
en VVD

Van de 
Wardt

Motie is overgenomen door het college. Deze motie ondersteunt 
de werkwijze zoals 
deze wordt gehanteerd. 
Wellicht goed om dit 
onderwerp ergens 
begin volgend jaar op 
de agenda van de cie. 
MO te zetten om bij te 
praten?

7-7-2016 Motie raadsonderzoek kwaliteit 
van de herindicatie huishoudelijke 
hulp 2016

LB, CDA 
en VVD

Kuster De motie draagt de commissie MO op om in de 
maand september 2016 onderzoeksvragen te 
formuleren en deze vast te laten stellen door de 
gemeenteraad etc.

Het onderzoeksrapport 
is ontvangen d.d. 5 
december jl. en staat 
geagendeerd voor de 
commissie MO van 8 
december 2016 en voor 
de raadsvergadering 
van 22 december 2016.


