
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 18 januari 2018 

 Aantal bezoekers: 9 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 5 ontbreekt abusievelijk  

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6. Raadsbesluit over advies Rekenkamercommissie over opvolging van aanbevelingen inzake 

Openbaar Groen 

Cie Beheer 18/1/2018: er komt nog een brief van de wethouder/het college. Onderwerp 

komt dan nogmaals terug. Kan nu niet door naar de Raad. 

(2017/588416) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7a. Brief van wethouder Sikkema aan cie beheer d.d. 25 september 2017 over stand van zaken 

Schoterbrug 

Cie Beheer 18/1/2018: voldoende besproken 

 

7b. Beantwoording vragen art 38 van de Actiepartij inzake Schoterbrug 

Cie Beheer 18 januari 2018: voldoende besproken 

 

  

(2017/525260) 

 

 

8a. Afdoening Motie 30 Beweging erin (bereikbaarheid) 

Draagt het College van B&W om 

• Om nog dit jaar met concrete voorstellen te komen, die tot zeer snelle uitwerking leiden 

van korte termijn maatregelen benoemd in de brandbrief. 

 

 

(2017/535148) 

Cie Beheer 18/1/2018: motie is nog niet afgehandeld. Er gaan nog gesprekken plaatsvinden 

met o.a. '023 bereikbaar'. De wethouder/het college houdt de commissie op de hoogte. 

Planningsdatum afdoening motie moet conform worden aangepast.    

(2017/535148) 

 

8b. Stukken bewoners Sportheldenbuurt over verkeersmaatregelen 

Cie Beheer 18/1/2018: voldoende besproken.  

(2017/535535) 
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9. Rondvraag 

 

10 Agenda komende commissievergadering(en) 

 

 Brief van wethouder Sikkema d.d. 8 januari 2018 inzake Verlengen onderhoudscontracten 

dagelijks beheer (agenderen ovv Groen Links uit de Cie Beheer van 18/1/2018) 

 

 

11 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van BenW 

 

1.1   Brief van wethouder Sikkema d.d. 8 januari 2018 betreft gevolgen van 

essentaksterfte 

Cie Beheer 18/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/6509) 

 

 

1.2   Brief van wethouder Sikkema d.d. 8 januari 2018 inzake Verlengen 

onderhoudscontracten dagelijks beheer 

Cie Beheer 18/01/2018: agenderen op verzoek van Groen Links in een volgende 

vergadering 

(2018/7471) 

 

II Ingekomen stukken 

 

2.2 Bevindingen presidium inzake burgerinitiatief  Europawijk/Engelandlaan reeds eerder naar 

college/wethouder en ambtelijk organisatie doorgezet.  

 

 

 

 

 

 


