Lijst Acties en Toezeggingen (LAT) uit Open Huis en Raad
Bijgewerkt op 3 april 2017
Datum toezegging

OH/Raad

Inhoud toezegging

Portefeuillehouder

Afdeling

30 maart 2017

raad

Een lijst opstellen van alle plannen die er liggen en de status daarvan vanuit de
gemeente gezien en deze aan de raad zenden. (wethouder Spil)

Spil

Fysiek

30 maart 2017

raad

Collegevoorstel over het Jochem Janszplantsoen aan de raad voorleggen.

Spil

Fysiek

16 februari 2017
16 februari 2017

Open Huis
Open Huis

Spil
Eijbersen

F&I
Fysiek

26 januari 2017

raad

Er wordt een duidelijke en realistische kadernota opgesteld met dekking.
Het college komt tussen nu en oktober 2017 bij de raad terug op het onderwerp
mobiliteit
De raad informeren over het proces en de inhoud van maatregelen voor de oostelijke
ontsluiting Houten en de N229

Eijbersen

Fysiek

15 december 2016

Open Huis

Spil

Fysiek

In het Open Huis van 11 mei en de
raad van 1 juni worden concrete
plannen voorgesteld aan de hand
van een raadsvoorstel.
Het college komt in het eerste
kwartaal 2017 op onderdelen met
concrete voorstellen

Deadline

maart/april 2017
Discussienota Heel Bunnik in de zon. De heer Ostendorp zegt toe dat het college in het
eerste kwartaal van 2017 op onderdelen concrete plannen aan de raad zal voorstellen.

Opmerkingen

nav de vraag voor de vragenronde
over het bestuursakkoord U16
sociale woningvoorraad gesteld.
nav de vraag voor de vragenronde
over het bestuursakkoord U16
sociale woningvoorraad gesteld.

15 december 2016

Open Huis

Discussienota Heel Bunnik in de zon. De vraag betreffende de windmolens zal worden
beantwoord als het college weer voltallig is

Spil

Fysiek

24 november 2016

Open Huis

Raadsvoorstel Kaders stationsweg: de wethouder zegt toe de procedures zo veel
mogelijk in elkaar te schuiven zodat de woningen snel gerealiseerd kunnen worden.

Spil

Fysiek

24 november 2016

raad

Spil

F&I

3 november 2016

raad

Vragen van het CDA over het Grondbeleid schriftelijk beantwoorden.
* Wat betekent het dat met moties en amendementen tussendoor afspraken worden
gemaakt? Is het Grondbeleid actief of passief en wat betekent dat? Wat mag er wel of
niet in?
Naar aanleiding van de motie sociale woningbouw: eventuele locaties die geschikt zijn
voor sociale woningbouw onder geheimhouding met de raad bespreken voordat tot
eventuele aankoop wordt overgegaan.

Spil

Fysiek

Als college meer informatie heeft
over de juridische kant met
betrekking tot Wet Markt en
Overheid kan dit met de raad
worden gedeeld via een
informatienota. Als college
concreet voorstel heeft voor
aankoop van een locatie dan
vertrouwelijk bespreken met Raad

3 november 2016

raad

Naar aanleiding van de motie sociale woningbouw: een informatienota met de
implicaties van e.e.a. komt terug bij de raad

Spil

Fysiek

De raad wordt met een
informatienota binnen 3 maanden
geinformeerd

3 november 2016

raad

Spil

Fysiek

3 november 2016

raad

Informatienota maatregelen duurzaamheid van juni actualiseren en in januari/februari
met een actueel overzicht van de maatregelen bij de raad terugkomen. Daarbij ook
betrekken wat de mogelijkheden zijn om CO2-neutraal te bouwen (wat kun je aan
duurzaamheidsmaatregelen afdwingen bovenop het Bouwbesluit) en dit aan de raad
voorleggen
In de eerste helft van 2017 een voorstel over de flexibilisering en de kaders van het
bestemmingsplan aan de raad sturen.

Spil

Fysiek

Hierover komt in het eerste
kwartaal van 2017 een
discussienota in het Open Huis

3 november 2016

raad

Aandacht geven aan mantelzorg en respijtzorg in de volgende begroting.

Eijbersen

Sociaal domein

Concrete tekst over mantelzorg en
respijtzorg opnemen in de
volgende begroting/kadernota.

Voorstel

27 oktober 2016

Raad

Naar aanleiding van de vragenronde: Nagaan waarover het duurzaamheidsconvenant
gaat. Ontwikkelingen in U10-verband afwachten. Raad over collegestandpunt
informeren.

Spil

Fysiek

27 oktober 2016

Raad

Raad informeren zodra het projectplan over de compensatievoorstellen en de
bestemmingsplannen snippergroen gereed is.

Spil

Fysiek

6 oktober 2016

Open Huis

Naar aanleiding van de discussienota bestemmingsvlak van woonbestemming aan de
Achterdijk 37 te Odijk: Het college zal door zogenaamde paraplubestemmingsplannen
aangeven welke ontwikkelingen wel en welke niet wenselijk zijn. Deze
paraplubestemmingsplannen worden ook opgenomen in de omgevingsvisie.

Spil

Fysiek

30 juni 2016

Raad

Naar aanleiding van vaststellen van de kadernota: De motie inzake 't Burgje wordt
gesteund. Het is goed hier onderzoek naar te doen en dit in samenhang te zien met de
oostelijke ontsluiting. In het najaar volgen nadere afspraken hoe hiermee kan worden
omgegaan.

Eijbersen

Fysiek

9 juni 2016

Raad

n.a.v. Vragenronde De raad wordt kort na de zomer schriftelijk geïnformeerd over het
na zomer 2016
vervolg van het plan dat is ingediend door de initiatiefnemers uit thet gebied Odijk-West
over hun wensen en ideeën wat betreft een nieuwe inrichting van dat gebied.

Spil

Fysiek

21 januari 2016

Open Huis

Spil

Fysiek

21 januari 2016

Open Huis

Naar aanleiding van Discussienota evaluatie startersleningen: De wethouder zegt toe
dat alle vragen die in deze voorronde zijn gesteld aan de orde moeten komen in de
Visie op Wonen (zie verslag Open Huis 21 januari 2016).
Naar aanleiding van Discussienota evaluatie startersleningen: De wethouder zegt een
brainstormsessie toe over het onderwerp met de raadsleden en wellicht ook met
stakeholders. Het kan breed worden opgezet met ambtenaren, doelgroepen en
raadsleden.

Spil

Fysiek

17 december 2015

Open Huis

Naar aanleiding van Evaluatie Waterplan Bunnik 2008: Portefeuillehouder denkt dat de Voor de zomer
actie voor het stimuleren van de regentonnen in loop van volgend jaar kan worden van 2016
opgepakt. Voor de zomer 2016 komt de wethouder hierop terug.

Spil

Fysiek

17 december 2015

Open Huis

Naar aanleiding van Evaluatie Waterplan Bunnik 2008 : Portefeuillehouder vindt het
voorstel om de actie regentonnen te koppelen aan de plannen voor een extra kliko bij
het Afvalbeleidsplan een sympathiek idee en zal ernaar kijken.

Spil

Fysiek

5 november 2015

Raad

Spil

Fysiek

Onderdeel visie op wonen.
Discussie met raad start op 8
september 2016.

2 juli 2015

Raad

Naar aanleiding van programmabegroting 2016-2019: De raad vraagt aandacht voor de z.s.m.
huisvesting in het Sociale Domein wat in de beleving van de samenleving met elkaar in
verband staat. Portefeuillehouder zal de raad daarover zo snel mogelijk op de hoogte
brengen
Naar aanleiding van vaststellen van de kadernota 2016-2019: Het college zal de sport
in brede zin oppakken met de sportverenigingen; het in de Kadernota genoemde
initiatief van de buurtsportcoaches zal hierbij worden betrokken. De raad zal een
voorstel ontvangen.

Eijbersen

Sociaal domein

Er wordt momenteel gewerkt aan
visie sport en bewegen. Deze zal
in OH van 11 mei en de raad van 1
juni aan uw raad worden
voorgelegd. Buurtsportcoaches,
sportverenigingen en onderwijs
spelen bij de uitvoering een
belangrijke rol.

voorjaar 2016

Raad wordt hierover geinformeerd
met een informatienota

In het Open Huis van 20 april
wordt aan de hand van een
discussienota de
paraplubestemmingsplannen
besproken. Ook komt dit terug in
de Omgevingsvisie.

De discussienota over Plan
Vinkenburg is in voorbereiding
voor behandeling in het Open
Huis, nog dit jaar.
Onderdeel Visie op Wonen.
Discussie met raad wordt nu
voorbereid
Onderdeel Visie op Wonen.
Discussie met raad wordt nu
voorbereid

Dit wordt meegenomen in het GRP
dat nu geactualiseerd wordt. Dit
wordt 1ste kwartaal 2017 aan de
raad aangeboden.
Het resultaat zal worden
gepresenteerd bij het voorstel
afvalinzamelmiddelen dat in de
eerste helft van 2017 zal worden
aangeboden.

24 april 2014

Open Huis

n.a.v. Discussienota vooroverlegplan landschapspark Castellum Fectio
2e kwartaal 2014
De portefeuillehouder zegt toe dat hij zal laten weten wat voor budget door de Provincie
beschikbaar is gesteld voor dit project.

Spil

Fysiek

Aanpassen bestemmingsplan ligt
stil. Aanvrager moet met nadere
informatie komen. Dan zal de raad
opnieuw geinformeerd worden.

18 april 2013

Open Huis

n.a.v. Randvoorwaarden Volkshuisvestingsfonds
op verzoek van P21 wordt een tijdspad aangegeven voor de aanpassing van het
structuurplan.

Spil

Fysiek

Structuurplan wacht de
omgevingsvisies Houten, Wijk bij
Duurstede en Bunnik af en wordt
naar verwachting jan/febr 2017
opgesteld.

18 april 2013

Open Huis

n.a.v. Randvoorwaarden Volkshuisvestingsfonds
in de randvoorwaarden bij het Volkshuisvestingsfonds wordt een evaluatie opgenomen.

Spil

Fysiek

De wenselijkheid van een
volkshuisvestingsfonds wordt in
het kader van de Visie op Wonen
bediscussieerd. Bij instelling van
een volkshuisvestingsfonds zal
ook een evaluatiemoment worden
opgenomen.

2014

