OVERZICHT VAN TOEZEGGINGEN RAAD:
Nummer
(vergadering)

Onderwerp:

Reactie / stand van zaken:

2010-04
(22-06-10)

Onderzoek of de toeristenbelasting regionaal
kan worden afgestemd. (Hartog, Krajenbrink)

2010-19
(14-12-10)

Kan er na één jaar een evaluatie van de inspraak in de welstandscommissie plaatsvinden? (Hartog)

Op basis van een inventarisatie wordt
momenteel een advies voorbereid aan
het portefeuillehoudersoverleg. Wordt
1e kwartaal 2012. (06-12-11)
Er is tussentijds (sept. ’11) geconstateerd dat er geen gebruik wordt gemaakt van de inspraakmogelijkheden. Ook tot op heden wordt er nog
steeds geen gebruik van gemaakt. In
januari 2012 zal de definitieve evaluatie worden vastgelegd in een advies.
(31-01-12)
N.a.v. de presentatie van het stedenbouwkundige plan in de raad (febr
2011) en bij de bewoners (mei 2011)
hebben we een pas op de plaats gemaakt. We hebben een onderzoek
gestart naar de behoeften op de woningmarkt. Dit onderzoek is opgedragen aan STEC. Inmiddels (dec
2011) zijn drie avonden georganiseerd voor stakeholders. Met de
beelden die wij hieruit hebben overgehouden en de resultaten van literatuurstudie etc, kunnen wij begin 2012
het resultaat presenteren aan de raad
(febr 2012). Inmiddels is het bestemmingsplan opgestart. Er zijn
technische onderzoeken uitgevoerd.
Tenslotte is ook aan de derde pijler
gewerkt. Er ligt een concept projectplan voor de verplaatsing van de
voetbalvelden. Ook dit projectplan
zal aan de raad worden gepresenteerd. (31-01-12)

2010-06 (vrom) Kunnen de volgende data voor Drenkeling
(06-10-10)
toezegging zijn:
- januari 2011, opiniërende bespreking stedebouwkundig plan in commissie;
- april 2011, stedebouwkundig plan ter vaststelling aanbieden aan de raad.
(Van Blom)

2010-07 (vrom) Kan de wethouder de commissie informeren
Op 28 november 2011 zijn nieuwe
(03-11-10)
over wanneer de permanente geluidsmeting in afspraken gemaakt met de DCMR
Oostvoorne van start gaat? (Noordermeer)
over de wijze van rapporteren over
het geluid-meetpunt. In februari 2012
ontvangt de gemeente een nieuwe
rapportage over het jaar 2011 met
een advies over het functioneren van
het geluidmeet op de huidige locatie.
(31-01-12)
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2010-11 (vrom) Kan er gesproken worden over bijstelling van
(01-12-10)
de woonvisie? (Van Blom)

2011-01
(25-01-11)

2011-06
(31-05-11)

2011-07
(31-05-11)
2011-08
(21-06-11)
2011-09
(21-06-11)
2011-10
(30-08-11)

2011-14
(06-12-11)

Actualisatie woonvisie vindt in 2012
plaats. Evaluatie van de woonvisie
heeft plaatsgevonden in de informatieronde van september 2011. (31-0112)
Wethouder Van Lith zegt dat discussie over
De gekozen variant voor de welwelstandsnota plaats kan vinden voor de be- standsnota wordt inmiddels uitgehandeling van bestemmingsplan Rockanjewerkt. De huidige planning is dat de
Noord.
nota in week 51 wordt afgerond zodat
deze behandeld kan worden in het
college van 10 januari. Vervolgens
komt de welstandsnota in de inforonde van 7 februari. Daarna zal
het bestemmingsplan verder in procedure worden gebracht. (31-01-10)
Kan informatie over de gesprekken en de
Wethouder Van Lith heeft de informatieplanning van het tegengaan van doorgaand
ronde van september geïnformeerd
vrachtverkeer op de N496 aan de raad worover dit onderwerp en beschouwt de
den gestuurd? (Van Blom)
toezegging hiermee als afgedaan. (0612-11). Hij zegt toe de raad schriftelijk te zullen informeren over wat er
concreet gaat gebeuren (10-01-12)
Kan een onderzoek worden ingesteld naar de Wethouder Klok zegt dat onderzoek is
afgerond. Hij verwacht 1e kwartaal 2012
mogelijkheid van verhuur van daken van gevoorstel aan raad te kunnen doen (06meentelijke gebouwen voor de plaatsing van
12-11)
zonnepanelen. (Hartog)
Naar aanleiding van een (aangehouden) motie Zie tekst bij 2010-06 (vrom)
van de heer Noordermeer over ‘bereikbare
woningbouw’ in Drenkeling
Wie gaat de kosten van € 90.000 betalen als
Weth. Klok verwacht in februari 2012
de aanleg van de golfbaan Lagerwoude niet
met een voorstel te komen. (06-12-11)
doorgaat? (Bussink)
Kan het college de raad geïnformeerd houden M.i.v. 15 december 2011 ligt het ontover de plannen van de gemeente Hellevoet- werp bestemmingsplan Discotheek
sluis voor een disco langs de N57? (Bussink) N57 en bijbehorende documenten
gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Weth. Van
Lith zegt de zienswijze van het college ook aan de raad te sturen. (10-0112)
Kan er in de raad gesproken worden over de In het kader van de eerst volgende
toekomst van agrarische (loon)bedrijven?
algehele herziening van het bestem(Van Blom)
mingsplan zal het te voeren beleid
nader worden bezien. Verwachting is
dat dit rond 2015 zal aanvangen.
(raad 10-01-12: weth. Van Lith zegt
volgende vergadering met een datum
te komen)

In dit overzicht zijn de toezeggingen uit de voormalige commissies ABZ/M, VROM en WOW
opgenomen.
Bij het nummer van de toezegging is vermeld uit welke commissie deze afkomstig is.
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Wijzigingen ten opzichte van de vorige Lijst van Toezeggingen zijn vet gedrukt.
Verwijderd na de vorige raadsvergadering:
2010-18 Evaluatie van burgerparticipatiebeleid.
In de beleidsnota burgerparticipatie is opgenomen dat de evaluatie in december 2012 zal
plaatsvinden. Daarmee is aan de toezegging voldaan en is de evaluatie geborgd.
2011-04 Weth. Klok zegt voor het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid voor strandhuisjes
in het bp. Zeegebied met de raad te zullen overleggen.
Het college heeft inmiddels besloten het project Strandhuisjes stop te zetten.
2011-11 Weth. Groenewegen zegt dat binnen een aantal jaar er een nieuwe skatebaan in
Rockanje zal zijn.
De mogelijkheden tot realisering worden bezien. De ontwikkeling zal in ieder geval worden
meegenomen in het reeds in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Dorpsgebied Rockanje
(noord)".
Deze toezegging kan van de lijst af en worden opgenomen in de LTA.
2011-12 Kan er een eis voor anti-pestbeleid en voor protocol ‘vermoeden seksueel misbruik’
in de subsidieregels worden opgenomen?
Het college heeft de verenigingen een brief over dit onderwerp gestuurd. Afschrift van de
brief is aan de raadsleden verzonden.

R. de Vries, 12 januari ’12
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