Toezeggingen
Nummer

onderwerp + actie

portefeuillehouder

Actie

Datum afdoening

12048

Voorziening vervanging riolering

Wethouder Blok

Wordt meegenomen bij Berap
2014-I

13023

Actieplan economie “Werken aan Winsum”2013 - 1

Wethouder Hoekzema

Het college zal zich er voor inspannen om er voor te zorgen dat de administratie rond aanleg en van riolering
voldoet aan het BBV en de voorziening t/m 2012 kan worden berekend. Alsook dat de voorziening in de
jaarrekening 2012 weer voor het juiste bedrag wordt opgenomen
Er zullen afspraken worden gemaakt over het gebruik van LED-borden voor gemeentelijke informatie (uitingen).

13027

Jaarrekening 2012

Wethouder Blok

Er zal nagedacht worden over de omschrijving van het begrip “prestatie-indicator(en)”.

13041

Kadernota 2013

Wethouder Verschuren

13046
13050

Doelstellingen buurtsportcoach
Duurzaamheidsfonds

Wethouder Hoekzema
Wethouder Blok

De planning van het jeugdsozenbeleid en daarmee het jongerenbeleid zal worden afgestemd met de afdeling
Welzijn en vervolgens zal dit al dan niet in de planning van het college worden opgenomen. Voor de
begrotingsbehandeling moet hier duidelijkheid over zijn
De raad wordt geïnformeerd over de doelstellingen van de buurtsportcoach
Het duurzaamheidsfonds zal betrokken worden bij het klimaatbeleid

13052
14002
14003

Subsidiëring museum Wierdenland
Huisvesting Kinderboekenmuseum en upgrading Obergumer Kerk
Beleidskader BMWE-gemeenten Minimabeleid ‘t Hoogeland

Burgemeester Michels
Wethouder Hoekzema
Wethouder Verschuren

14004

Benoeming leden welstandscommissie

Wethouder Hoekzema

De raad krijgt een notitie (= raadsinfo) over de subsidiëring van museum Wierdenland
n de herinrichting van het gebied zal de parkeerproblematiek worden betrokken (
Nagegaan zal worden welke bijstandsregelingen gewijzigd zijn en welke nieuwe regelingen er zijn gekomen. De
raad wordt hierover geïnformeerd
De wijze waarop het selectieproces voor leden van de welstandscommis-sie zal worden nagegaan

De sectie Financiën zal een
quick scan uitvoeren naar de
verbetermogelijkheden van de
huidige ‘prestatie-indicatoren’.
Conceptplanning 1e helft 2014.

Voorjaar 2015
Op het duurzaamheidsfonds
komen we terug bij het
klimaatbeleid
2e helft 2014
Zsm
3e kwartaal 2014

