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Afdeling

Voorstel planning

RV/C/M/
RIB/AI*
RV

1.

Governance Foodvalley - na de zomer een wensen- en bedenkingenprocedure over de juridische,
financiële en organisatorische uitwerking van de Governance structuur FoodValley en tegelijkertijd
een conceptvoorstel tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling FoodValley (toezegging
cie. d.d. 16.04.20)

GK

S

Voorstel: 2020.09.17

2.

Beeldkwaliteitsplan ‘Bouwen in achtertuinen van woningen aan de Nieuweweg 207 t/m 225’

ES

WL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling
aangeboden.

RV

Toezeggingen
Nr. Onderwerp

Pfh.

Afdeling

Voorstel planning

1.

Governance FoodValley:
Antwoord op technische vraag D66 komt nog.
Waar bestaat de actieve informatie uit die wordt gedeeld door de Economic Board aan de partners in
scenario 1?
Technische vraag’: beantwoording wordt doorgespeeld naar RFv. (toezegging cie. d.d. 16.04.20)

GK

S

Voorstel: 2020.09.17

RV/C/M/
RIB/AI*
RIB

2.

Governance FoodValley:
Antwoord op technische vraag GroenLinks komt nog.
Waarin verschilt scenario 2 van de huidige situatie?
‘Technische vraag’: beantwoording wordt doorgespeeld naar RFv. (toezegging cie. d.d. 16.04.20)

GK

S

Voorstel: 2020.09.17

RIB
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3.

Governance FoodValley: In antwoord op vraag van Lokaal Veenendaal en CDA:
Voor de raad van juni is een ‘Voortgangsrapportage’ over de stand van zaken m.b.t. de 6
‘vervolgstappen’ uit de ‘Aanbeveling’ van het Rekenkameronderzoek voorzien. (toezegging cie. d.d.
16.04.20)

GK

S

Voorstel; Afvoeren.
Als RIB reeds
aangeboden

C

4.

Mogelijke staatssteun FoodValley Regio Deal: Communicatiebericht na accordering in het Bestuurlijk
Overleg van 17 april a.s. openbaar maken. Ook de raad van Veenendaal zal van deze informatie
voorzien worden. (toezegging cie. d.d. 16.04.20)

GK

S

Voorstel: 2020.09.17

RIB

5.

Plaquette voor omgekomen raadsleden
College gaat in gesprek met de initiatiefnemers en koppelt middels een memo terug. (toezegging cie.
d.d. 16.04.20) en
uitvoering motie M 2020-12 herdenkingsplaquette dat democratie niet vanzelfsprekend is waarin het
college wordt verzocht:
- eenvoudige herdenkingsplaquette voor allen die actief opgekomen zijn voor het verdedigen van
onze democratie.
- In samenwerking met de initiatiefnemers, een vertegenwoordiging uit de raad en leerlingen van Het
Perron een eenvoudige herdenkingsplaquette laten maken.
- In het schooljaar 2020-2021 het project herdenkingsplaquette te realiseren. (raad 2020.04.23)

GK

WL

Planningsdatum volgt
z.s.m.

C

6.

Uitvoering motie 2020-13 opvang verweesde vluchtelingenkinderen uit Griekenland waarin net
college wordt verzocht richting de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te geven dat de
gemeente Veenendaal bereid is een aantal verweesde kinderen dat verblijft in Griekse
opvangkampen op te vangen. (raad 2020.04.23)

GK

S

Voorstel: Afvoeren.
De brief is op 13 mei
2020 verzonden

RIB

7.

Gevolgen corona-crisis - een aanvullend memo opstellen waar ook ingegaan wordt op de financiële
consequenties (voor zover dit al mogelijk is). (toezegging raad 2020.04.23)

MV

Voorstel: Afvoeren
Zie RIB d.d. 14 mei
2020.

RIB

8.

Maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning : schriftelijke toelichting op tabel (pagina 7) van
raadsvoorstel ten aanzien van bedragen en aantallen. (toezegging cie. d.d. 19.05.20)

MB

MO

Voorstel: Afvoeren.
Zie RIB d.d. 26 mei
2020.

RIB

9.

Plan van Scholen: Op welke wijze is de 10 km berekend? Dit in verhouding tot de genoemde
postcodes in de beantwoording op de technische vragen. Wethouder zal dit in een schriftelijke
toelichting aangeven. (toezegging cie. d.d. 19.05.20)

MV

WSB

Voorstel: Afvoeren.
Zie RIB d.d. 26 mei
2020.

RIB

10.

Kaderbrief Valleihopper: de raad wordt meegenomen in het proces van de oude naar de nieuwe

MB

MO

Planningsdatum volgt
z.s.m.

C

2

situatie. (toezegging cie. d.d. 19.05.20)
11.

Begroting Foodvalley: binnen het bestuur aandacht vragen voor het ‘financiële zware weer’ wat
gemeenten te wachten staat. (toezegging cie. d.d. 19.05.20)

GK

S

Planningsdatum volgt
z.s.m.

RIB

12.

5G Straling: schriftelijk worden twee vragen beantwoord:
1. Wanneer vindt de uitrol van het 5 G-netwerk in Veenendaal plaats?
2. Gaat het college ook informatiebijeenkomsten voor inwoners organiseren?
(toezegging cie. d.d. 19.05.20)

MB

MO

Planningsdatum volgt
z.s.m.

RIB

13.

Parkeren: de raadscommissie schriftelijk informeren over de argumenten van de rechtbank om de
termijn van 17 mei naar eind augustus te verplaatsen . En of vanwege de coronaperiode het niet
mogelijk is om de termijn nog verder op te schuiven. (toezegging cie. d.d. 19.05.20)

DL

WSB

Planningsdatum volgt
z.s.m.

RIB

14.

Kantorenvisie - Klopt de uitspraak:
‘De Kantorenvisie richt zich op nieuw te ontwikkelen locaties. Als een ondernemer van een al bestaande locatie gebruik maakt, dan valt dat buiten deze visie. ‘ (toezegging cie. 2020.05.19)

DL

EW

Voorstel: Afvoeren.
Zie RIB d.d. 26 mei
2020

RIB

15.

Gevolg geven aan de oproep van premier Rutte om jongeren uit te dagen ideeën aan te leveren om
inhoud te geven aan de anderhalvemetersamenleving. De kinderburgemeester en de jongerenraad
daarbij betrekken. (toezegging cie. 2020.05.20)

GK

WL

Planningsdatum volgt
z.s.m.

RIB

16.

De overgangsregeling van het Minimabeleid met minimaal 3 maanden te verlengen, tot minimaal 1
oktober 2020 dus. T.z.t. de raad nader informeren. (toezegging cie. 2020.05.20)

DL

EW

Planningsdatum volgt
z.s.m.

RIB

3

Raads- en commissiekalender (bijgewerkt tot april 26 mei 2020)
TOTAALOVERZICHT - juni 2020

VERANTWOORDINGSTUKKEN

Aanbieding /
Onderwerp
Behandeling
in raad d.d.
Raadsvoorstellen

Pfh

Afdeling

Voorstel

2020.06.25

Jaarstukken 2019 – incl. Projectenboek Sociaal Domein.

MV

MDL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

1e Bestuursrapportage 2020.

MV

MDL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Jaarstukken 2019 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

ES

WL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Jaarstukken 2019 IW4.

MV

EW

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Jaarstukken 2019 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU).

GK

WL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD regio Utrecht.

MB

MO

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Projectenboek.

ES

PP

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Jaarrekening 2019 Regio Foodvalley.

GK

S

Voorstel: Afvoeren.
Is op 28 mei jl. behandeld.
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TOTAALOVERZICHT - juni 2020
Aanbieding /
Behandeling
in raad d.d.
2020.06.25

Onderwerp

Pfh

Afdeling

Nota activa en afschrijvingsbeleid.

MV

MDL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Parapluplan 2020

ES

WL

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Verzelfstandiging Rembrandt College.

MV

MO

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Warmtevoorziening Groenpoort

MV

S

Voorstel: 2020.09.17 Zie memo 1

MB

S

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

Voorstel

Commissiestukken / Raadsinformatiebrieven
2020.06.25

Ieder kwartaal de raad informeren over stand van zaken DEVO*.

2020.06.25

Schriftelijk een duiding geven ten aanzien van de aanbevelingen en de rapporten van de Diversiteitsraad’. MB
GK: we zoeken de adviezen van de afgelopen jaren uit incl. de reactie van het college daarop.(toezegging
cie. d.d. 10.09.2019)

MO

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Initiatief nemen om een Projectenboek Foodvalley op te laten stellen. (toezegging cie. d.d. 12.12.19)

GK

S

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Regio Foodvalley: het college te verzoeken om aan de aanbeveling van de Rekenkamercommissie
GK
invulling te geven door de in het rapport gegeven zes (6) vervolgstappen op te volgen en te monitoren en
de raad actief bij het proces betrekken en hierover uiterlijk in het 2e kwartaal 2020 te informeren. (raad 1912-2019)

S

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

2020.06.25

Algemene subsidieverordening: Voor de Kadernota wat meer inzicht geven in de geformuleerde KPI’s ten MV
aanzien van subsidies. (toezegging cie. d.d. 11.02.2020)

MO

Voorstel: Afvoeren.
Is opgenomen in de Kaderbrief
2021-2024.
.
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TOTAALOVERZICHT - juli 2020
Aanbieding /
Onderwerp
Behandeling
in raad d.d.
Raadsvoorstellen
2020.07.06

Kaderbrief 2021-2024.
Digitale participatietool
(is reeds aangeboden op 23 april 2020- Besluit raad: behandelen bij de Kaderbrief / Programmabegroting 2021-2024)

Informatie over en de kosten voor de digitale participatietool op te nemen in de Kaderbrief waardoor een
integrale afweging door de raad gemaakt kan worden. (toezegging raad 2020.04.23)
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Pfh

Afdeling

MV

MDL

Voorstel

Voorstel: Afvoeren.
Is ter behandeling aangeboden.

TOTAALOVERZICHT - september 2020
Aanbieding /
Onderwerp
Behandeling
in raad d.d.
Raadsvoorstellen

Pfh

Afdeling

MV

WSB

2020.09.17

Kredietaanvraag IKC – Franse Gat.

2020.09.17

Uitvoering geven motie M19: Lokale Inclusie Agenda Verzoekt het college om:
MB
1.Een inventarisatie te maken ten behoeve van het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda Veenendaal.
2.In de inventarisatie inzichtelijk te maken wat er minimaal benodigd is voor een Lokale Inclusie Agenda
maar ook welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn.
3.Hierbij de wettelijke plichten en financiële kaders en middelen inzichtelijk te maken.
4.Dit te doen in overleg met de doelgroep en de betrokken groepen in de samenleving (onderwijs,
bedrijfsleven, etc.).
5.De raad uiterlijk mei 2020 een voorstel te doen voor een Lokale Inclusie Agenda bestaande uit de
minimale variant en in de bijlage van de Lokale Inclusie Agenda ook aan te geven welke aanvullende
mogelijkheden er zijn (incl. financiële onderbouwing daarvan) gebaseerd op de gemaakte inventarisatie.
(raad 09.07.19)
De portefeuillehouder heeft hierbij aangegeven dat de motie door het college zo wordt geïnterpreteerd dat
de inventarisatie voor de lokale inclusie agenda zich richt op het punt toegankelijkheid. (raad 09.07.19)

MO

2020.09.17

Vaststelling bestemmingsplan Brouwerspoort.

ES

WL

2020.09.17

Vaststelling bestemmingsplan Stationskwartier deelgebied D

ES

WL

2020.09.17

Rekenkamerrapport onderwijshuisvesting in Helder Perspectief

MV

WSB

2020.09.17

Borgstelling DEVO

MB

S

2020.09.17

Vaststellen ruimtelijke en programmatische kaders voor de herontwikkeling van het voormalige
garagebedrijf Van Jaarsveld.

ES

WL
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Voorstel

Commissiestukken / Raadsinformatiebrieven
2020.09.17

Gebiedsvisie Duivenweide ter consultatie aanbieden aan de raad.

ES

PP

2020.09.17

IBK-SD: Uitkomsten narratief onderzoek over beschermd wonen ter informatie aan de raadscommissie.
(toezegging raad d.d. 23.01.20)

MB

MO

2020.09.17

Regio FoodValley: verzoek aan college om aanbeveling RKC invulling te geven (6 vervolgstappen)

GK

S

2020.09.17

Halfjaarlijks de raad informeren over de verbeteringen in de Ondernemersdienstverlening.

DL

EW

2020.09.17

Halfjaarlijkse rapportage hoogspanningsdossier. (jaarlijks in februari en september)

ES

WL

2020.09.17

De raad in het 3e kwartaal informeren over de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar het
Cultuurbeleid Veenendaal. Dit zijn:

DL

MO

ES

WSB

1. Ontwikkel een langetermijntoekomstbeeld voor het beleid 2022+ en start daarmee tijdig.
2. Stel KPI’s en prestatieafspraken vast in afstemming met de gesubsidieerde instellingen.
3. Zorg voor passende ambtelijke inzet voor ontwikkeling en uitvoering cultuurbeleid.
4. Heb voldoende aandacht voor de kleine instellingen door inzet van de cultuurmakelaar.
2020.09.17

Uitvoering motie M10: In kaart brengen van verstening in Veenendaal, waarin het college wordt verzocht:
1. een onderzoek te doen naar de mate waarin het opper-vlak van Veenendaal door verharding en
dakoppervlakken wordt bedekt. Daarbij te betrekken of deze oppervlakken afwateren op het riool.
2. Dit te verwerken in een kaart waarop dit op straatniveau is aangegeven.
3. Dit onderzoek en de kaart aan te bieden aan de raad in het derde kwartaal van 2020 (raad 09.07.19)

2020.09.17

Sociaal Domein: zorgen over het overnemen of kwijtschelden van schulden meenemen bij verdere
uitwerking. (toezegging cie. d.d. 14.01.20)

DL

EW

2020.09.17

IBK-SD: Bestaande cliëntondersteuning bij Veens monitoren en kijken hoe dit verloopt; als de taak
MB
opnieuw wordt belegd (moet als gevolg van nieuwe opdracht Welzijn) het totaalplaatje daarin meenemen.
(toezegging raad d.d. 23.01.20)

MO

2020.09.17

IBK-SD: de functie vertrouwenspersoon kijken of die rol beter geborgd kan worden in de bestaande
cliëntondersteuning en daarbij ook aandacht hebben voor de bejegeningscomponent. (toezegging raad
d.d. 23.01.20)

MO
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MB

TOTAALOVERZICHT - oktober 2020
Aanbieding /
Onderwerp
Behandeling
in raad d.d.
Raadsvoorstellen

Pfh

Afdeling

2020.10.15

2e Bestuursrapportage 2020.

MV

MDL

2020.10.15

Vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling 1e Melmseweg fase 3.
Ontwikkeling 1e Melmseweg, fase 3 - indien de ontwikkelaar en bewoners er in de aanloop naar het
bestemmingsplan voor de 1e Melmseweg, fase 3 niet uitkomen met betrekking tot de problemen die er
spelen, de wethouder bereid is daar in mee te kijken. (toezegging commissie d.d. 11.12.18)

ES

WL

2020.10.15

Gebiedsvisie Franse Gat.

ES

WL

2020.10.15

Herijking IHP.

MV

WSB

2020.10.15

Borgstelling OVO

ES

PP

Voorstel

Commissiestukken / Raadsinformatiebrieven
2020.10.15

Uitvoering motie M23: Bevordering buitensport in de wijk, waarin het college wordt verzocht om:
ES
1.
in samenwerking met Sportservice mogelijkheden te creëren om bewegen en sporten in de buitenlucht
verder te bevorderen, en voor de uitvoering financiële dekking te zoeken binnen bestaande budgetten voor
sport en/of openbare ruime.
2.
de raad in het 2e kwartaal 2020 informeren over de uitvoering van deze motie. (raad 09.07.19)

WSB

2020.10.15

Ieder kwartaal de raad informeren over stand van zaken DEVO*.

MB

S

2020.10.15

Bezien of na de evaluatie van de pilotfase het Right to Challenge moet worden verankerd in een
verordening.

MB

MO

2020.10.15

Commissie informeren over stand van zaken aanbevelingen onderzoek rekenkamercommissie cultuur.

DL

MO
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Voorstel: 2021.10
Per abuis is een verkeerd jaartal
opgenomen. Zie ook RIB d.d. 29
januari 2020.

2020.10.15

Visie op Participatie:
DL
-implementatieplan Visie op Participatie agenderen op raadsconferentie (o.v.b. kosten in 1e Berap t.b.v.
implementatie Visie)
-bezien of in het implementatieplan aandacht besteed kan worden aan betrokkenheid jongeren
-bij de start van het participatietraject inzichtelijk maken welke gevolgen er zijn (financieel, organisatorisch,
inhoudelijk) (toezegging cie. 07.10.19)

MDL

2020.10.15

Beleidskader Sport en bewegen: Bekijken of en op welke wijze het onderhouden van zwemvaardigheden
van jeugd mogelijk is. (toezegging cie. d.d. 11.02.2020)

MO
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MB

TOTAALOVERZICHT - november 2020
Aanbieding /
Onderwerp
Behandeling
in raad d.d.
Raadsvoorstellen

Pfh

Afdeling

2020.11.05

Vaststellen Programmabegroting 2021.

MV

MDL

2020.11.05

Vaststelling diverse belastingverordeningen.

MV

DVL

Pagina 8 van 14

Voorstel

TOTAALOVERZICHT - december 2020
Aanbieding /
Onderwerp
Behandeling
in raad d.d.
Raadsvoorstellen

Pfh

Afdeling

2020.11.26

Vaststelling van de tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Veenendaal.

DL

WSB

2020.11.26

Lokaalbeleidsplan Onderwijs 2021-2024.

MV

MO

Raadsvoorstellen
2020.12.17

Vaststelling bestemmingsplan ’t Goeie Spoor.
Ruimtelijke en planologische kaders locatie ’t Goeie Spoor - de gemeente zal het maximale doen voor
behoud van groen in het plangebied van de locatie ’t Goeie Spoor. (toezegging cie. d.d. 15.11.2018)

ES

WL

2020.12.17

Reguliere Herziening APV.

GK

WL

2020.12.17

Omgevingsvisie

ES

S

2020.12.17

Omgevingsplan.

ES

S

2020.12.17

Kadernota 2022 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

ES

WL

2020.12.17

3e Bestuursrapportage 2020.

MV

MDL

2020.12.17

Actualisatie PDV-beleid regio Foodvalley.

DL

EW

2020.12.17

Detailhandelsbeleid Veenendaal.

DL

EW
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Voorstel

Commissiestukken / Raadsinformatiebrieven
2020.12.17

Rekenkameronderzoek Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal (raad 21 februari 2019) de aanbevelingen zijn ES
door de raad overgenomen. Aanbeveling 2 ziet toe op het monitoren van de opvolging van de
aanbevelingen richting raad in 3e kwartaal 2019. NB. deze toezegging was per abuis niet eerder
doorgegeven voor de raads- en commissiekalender.

WL

2020.12.17

Beleidskader Sport en bewegen: De mogelijkheid om gratis VOG-verklaringen aan te vragen in de loop
van het jaar onder de aandacht brengen van sportverenigingen. (toezegging cie. d.d. 11.02.2020)

MB

MO

2020.12.17

In gesprekken met de sportverenigingen aandacht vragen voor een vertrouwenspersoon en het tegengaan MB
van racisme en discriminatie binnen de sport. (toezegging raad 2020.02.20)

MO

2020.12.17

Uitvoering geven aan de overgenomen motie M9 ontstening terreinen gemeente Veenendaal, waarin het ES
college wordt verzocht om:
1.
het goede voorbeeld geven en de mogelijkheden voor ontstening van haar terreinen te onderzoeken daar
waar ontstening mogelijk is én bijdraagt aan klimaatadaptatie de uitvoering voortvarend ter hand nemen bij
de uitvoering van ontstening waar mogelijk aansluiten bij reeds geplande onderhoudswerkzaamheden.
2.
een plan van aanpak voor bovenstaand (het vierde kwartaal van 2020) ter kennisgeving aan de raad te
doen toekomen.
(raad 09.07.19)

WSB

2020.12.17

Uitvoering motie M5: Inventarisatie Kunstobjecten openbare ruimte, waarin het college wordt verzocht om: DL
Een actuele inventarisatie te maken van de staat van onderhoud van kunstobjecten in de openbare ruimte,
met daarbij een prognose van de technische restlevensduur, de kosten voor het onderhoud en in hoeverre
dit gedekt kan
worden vanuit de bestaande middelen of dat er eventueel additionele budgetten nodig zijn en een
onderhoudsplan instelt. De raad hierover uiterlijk in december 2019 te informeren. (raad 09.07.19).

WSB

2020.12.17

Halfjaarlijks de raad informeren over de verbeteringen in de Ondernemersdienstverlening.

EW
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DL

TOTAALOVERZICHT - 2021 e.v.
Aanbieding /
Behandeling
in raad d.d.
2021.01

Onderwerp

Pfh

Eerste wijziging evenementenbeleid Veenendaal 2015: Uitvoering geven aan motie M1 waarin het college DL
wordt verzocht om:
1.
In januari 2021 een nieuwe kaderstellende nota evenementenbeleid Veenendaal aan de
raad voor te leggen.
2.
In de nieuw op te stellen Nota evenementenbeleid o.a. de volgende aspecten op te nemen: Visie en
ambitie, omschrijving (type) evenementen, Participatie (waarbij ingegaan wordt op rapport Ombudsman‘),
Duurzaamheid (waaronder oplaten ballonnen, gebruik plastic, afval en vuurwerk), Gezondheid (waaronder
lachgas), Evenementenlocaties, Geluidsnormen (waaronder differentiatie bij type evenementen), Protocol
Geluidsmetingen, Begin- en eindtijden, Toezicht en handhaving en Faciliteren van evenementen.

WL

2021.01

Ieder kwartaal de raad informeren over stand van zaken DEVO*.

S

2021.03

Toekomst IW4 – Evaluatie van de vier beslispunten in het raadsbesluit Toekomstscenario IW4 en
DL
structurele bijdrage Wsw aan de raad voorleggen in het 1e kwartaal 2021. (toezegging raad d.d. 18.10.18)

EW

2021.05

Transitievisie Warmte 1.0

MV

PP

2021.06

Het thema gezonde sportkantine wordt breder opgepakt waardoor ook het tegengaan van roken en alcohol MB
binnen sportverenigingen meegenomen kan worden in de uitvoering van het sportbeleid. De raad wordt
later dan eind 2020 geïnformeerd over deze afspraak. (toezegging raad 2020.02.20)

MO

2021.06

Vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling voormalige kerkgebouw achter Zandstraat 39

ES

WL

2021.06

Vaststellen bestemmingsplan voor het realiseren van 3 woningen naast Vendelseweg 74

ES

WL

2021.09

Vaststellen bestemmingsplan voor het realiseren van woningen bij de Industrielaan / ’t Hollegoed (plan
Lindewijck)

ES

WL

2022.01

IBK-SD: Commissie informeren over uitkomsten Pilot ‘Directe ondersteuning’ samen met VAK-partners in MB
de wijk Engelenburg. (toezegging raad d.d. 23.01.20)

MO

2022.03

IBK-SD: Begin 2022 breder terugkijken en de cliëntervaring krijgt nadrukkelijk een plaats in de evaluatie dit MV
in aanvulling op de toezegging in de raadscommissie. (toezegging raad d.d. 23.01.20)

EW/MO/
Opgave SD
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Voorstel: 2022.01
Zie de raadsinformatiebrief
2020.61

2022.03

IBK-SD: De ervaringen rondom huiswerkbegeleiding via vrijwilligers in de sociale basis meenemen in de
evaluatie. (toezegging raad d.d. 23.01.20)

DL

EW/MO/
Opgave SD

2022.03

Sociaal Domein: intensievere reflectie met elkaar over 2 jaar (begin 2022). Wat zijn de dingen die we dan
inhoudelijk zouden moeten aanpassen. Begin 2022 handen en voeten geven, maar hoe nog even
bekijken. (toezegging cie. d.d. 14.01.20)

MV

EW/MO/
Opgave SD
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TOTAALOVERZICHT - nader te bepalen
Aanbieding /
Behandeling
in raad d.d.
Nader te
bepalen.

Onderwerp

Pfh

M.b.t. de motie (m1) zegt de portefeuillehouder toe het gebruik van het stadsstrand bij evenementen in het DL
jaar na de herinrichting te evalueren met gebruikers en omwonenden en dit terug te koppelen aan de
raadscommissie. (toezegging raad 17.10.19)

WL

Nader te
bepalen

De raad aan de hand van periodieke rapportages (BERAP) te informeren over de actuele uitputting van
het maatwerkbudget, waarbij in het geval dit budget een uitputtingsniveau van 80% overschrijdt, de raad
per omgaande wordt geïnformeerd.

EW

Nader te
bepalen

Sociaal Domein: de suggestie meenemen voor een vertrouwenspersoon sociaal domein. (toezegging cie. MV
d.d. 14.01.20)

EW/MO/
Opgave SD

Nader te
bepalen

Sociaal Domein: de suggestie meenemen voor meldpunt maar dan binnen de bestaande instrumenten
(zoals bijv. wijkteams) en via communicatie onder de aandacht brengen. (toezegging cie. d.d. 14.01.20)

MV

EW/MO/
Opgave SD

Nader te
bepalen

Sociaal Domein: in aanvulling op toezegging Programmabegroting over maatwerkbudget: wethouder
komt bij een bepaald percentage van verbruik maatwerkbudget terug naar de raad om tijdig inzichtelijk te
maken hoe het budget zich ontwikkelt. Ook deelt de wethouder ervaringen van andere gemeenten met
een maatwerkbudget en rapporteert daarover. (toezegging cie. d.d. 14.01.20)

DL

EW

Nader te
bepalen

Als het nodig is om APV aan te passen i.v.m. lachgas een voorstel aan de raad voorleggen. (toezegging
cie. d.d. 14.01.20)

GK

WL

Nader te
bepalen

De raad op passende momenten meenemen in de mogelijkheden van bewonersparticipatie bij o.a.
warmtenetten in het kader van de energietransitie.

MV

WSB

Nader te
bepalen

IBK-SD: Ideeën en vragen die inwoners hebben rondom het sociaal domein inbedden in en de bestaande MV
structuren. (toezegging raad d.d. 23.01.20)

EW/MO/
Opgave SD

Nader te
bepalen

IBK-SD: De professionals die gaan werken met het maatwerkbudget goed informeren over alle
mogelijkheden die er zijn (zowel beleidsmatig als juridisch). (toezegging raad d.d. 23.01.20)

DL

EW

Nader te
bepalen

IBK-SD: Niet alleen ten aanzien van financiën maar ook inhoudelijk inzichtelijk maken/krijgen in welke
DL
gevallen gebruik gemaakt wordt van het maatwerkbudget; dit gebeurt mede op basis van de pilot
armoedebestrijding. De uitkomsten van die pilot worden gebruikt voor het maatwerkbudget sociaal domein
breed. Als het maatwerkbudget onvoldoende blijkt te zijn, wordt de raad tijdig geïnformeerd. (toezegging
raad d.d. 23.01.20)

EW
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TOTAALOVERZICHT - continu proces
Aanbieding /
Behandeling
in raad d.d.
Continu proces

Onderwerp

Pfh

Afdeling

Beleidskader Sport en bewegen: Commissie t.z.t. geïnformeerd over het realiseren van items gericht op
bewegen in de openbare buitenruimte. (toezegging cie. d.d. 11.02.2020)

MB

MO/WSB

Bewegen in de openbare ruimte meenemen in de reconstructies die gepland staan (bijv. de herinrichting
van het Stadspark). Via de raadsinformatiebrief wordt de raad hierover in die voorkomende gevallen
geïnformeerd. (toezegging raad 2020.02.20)
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2020\28758
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Van
Afdeling

Datum
Onderwerp

College van b&W
Afdeling Strategie

Telefoonnummer

(0318) 538355

6 mei 2020
warmtevoorziening Groenpoort

Volgens de raads- en commissiekalender is de geplande behandeling van de warmtevoorziening
Groenpoort door de gemeenteraad op 25 juni 2020. Hierbij delen wij u mede dat de behandeling van
dit onderwerp wordt verplaatst naar de raadsvergadering van 17 september 2020.
Op 16 januari 2020 heeft het college de raadscommissie geconsulteerd over de voorkeur van het
college voor een collectief systeem in de wijk Groenpoort in Veenendaal-Oost. De meerderheid van
de raadscommissie heeft met deze voorkeur ingestemd.
Deze consultatie betrof alleen de keuze tussen een collectieve en een individuele oplossing. Het
ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost heeft - aangezien dit bedrijf de gebiedsontwikkelaar is na de consultatie het initiatief genomen om te bezien op welke wijze aan de voorkeur voor een
collectieve oplossing invulling kan worden gegeven. Wij verwijzen u hiervoor naar de separate
voortgangsrapportage over DEVO over het tweede kwartaal van 2020.
Om behandeling in de raadsvergadering van 25 juni as. mogelijk te maken, dient het college uiterlijk
op 12 mei as. het desbetreffende raadsvoorstel vast te stellen. Dat is niet haalbaar, omdat dan nog
niet alle aspecten die aan het vraagstuk zijn verbonden voldoende duidelijk zijn. Om die reden vindt
uitstel van de behandeling door de gemeenteraad plaats naar de raadsvergadering van 17 september
as.
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