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GROESBEEK Overzicht van toezeggingen gedaan tijdens carrousel en raadsvergaderingen.
Stand van zaken: vergaderingen tot en met april 2012
Agendapunt

= afgedaan

Toezegging
Presidium 20 januari 2011
Bestuurlijke
Mate waarin de raad wil sturen in de bestuurlijke planning aan
planning
de orde stellen bij behandeling jaarplan griffier en eventueel in
werkgroep bestuurlijke vernieuwing.
Toezeggingenlijst Toezegging van de voorzitter om de motie van GroenLinks
over duurzaamheid in beraad te houden, dit in combinatie met
de eerdere motie over een klimaatconferentie.
Carrousel en raadsvergadering 7 juli 2011
Toetreding tot de Toezegging van wethouder Thijssen om nadrukkelijk te kijken
DAR
hoe de terugkoopregeling goed in de statuten kan worden opgenomen en de raad daarover informeren.
Presidium 1 september 2011
Evenementenbe- De voorzitter zal het beleid nog eens bespreken in het college
leid
en daarbij meenemen de opmerkingen van het presidium en
daarna het besluit terugkoppelen.
Rondvraag
Toezegging van de voorzitter om aan de raad voor te leggen
een overzicht van de kosten van herinrichting van het Treffersterrein.
Rondvraag
Toezegging van de voorzitter om de raad te informeren over
de wijze waarop de gemeente betrokken wordt bij een eventuele
wijziging van de toewijzingsregels voor sociale woningbouw.
Begrotingsraad 3 november 2011
Motie VOLG
Vrijkomende of niet ingevulde percelen in het centrum zodanig
inrichten dat ze ons dorp verfraaien voor onze bewoners en
toeristen.
Presidium 29 maart 2012
Rondvraag
Vraag van dhr. Peters om inzicht in alle gemeentelijke kosten
van Vinest.

afd.
griffier
VTH

Een “aanjager” duurzaamheid wordt nu geworven om tot
uitvoering van de plannen te komen.
afgedaan

VTH

Afgedaan. Informatie is gegeven

BMO

In mei 2012 terug in presidium.
Afgedaan.

R&W

De eindevaluatie wordt opgesteld. Informatie is bij de st.
Nijerf opgevraagd

R&W

Een voorstel van de Stadsregio komt voor een standpunt in
de carrousel mei 2012.
afgedaan

OW

Dit onderwerp is met de GOV besproken. Nu is een werkgroep ermee bezig
Afgedaan.

R&W

Raad en carrousel 5 april 2012
Rondvraag

Termijn van afdoening / Info

Vraag van mw. Heijnen om moties en amendementen eerder in Griffier
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Agendapunt
Rondvraag
Rondvraag
Rondvraag
Rondvraag

Toezegging
te dienen bespreken in presidium.
Verzoek van dhr. Reichgelt om bij raadsvoorstellen naast de
naam van de steller ook diens emailadres en telefoonnummer te
vermelden.
Nav het verzoek van de heer Reichgelt om inzicht in de kosten
van het afscheid van burgemeester G. Prick is afgesproken
hierover in het presidium van gedachten te wisselen.
Dhr. Reichgelt heeft geconstateerd dat plastic niet consequent
ingezameld wordt. Hij vraagt hoe dit mogelijk is en wat er aan
gedaan wordt?
Verzoek van GroenLinks om maatregelen te treffen tegen Japanse duizendknoop.

afd.

Termijn van afdoening / Info

Secretaris

Verzoek wordt ingewilligd. Er is opdracht gegeven het model raadsvoorstel aan te passen

Griffier Bespreken in het presidium van 24/5.
VTH

Klachten zijn doorgegeven aan de inzamelaar.
Afgedaan.

OW

In samenwerking met WMG zijn inmiddels drie soorten
bestrijdingsmiddelen geprobeerd. Dit was niet succesvol. Er
worden nu hoopvolle resultaten behaald door de plant af te
dekken met folie en te laten verstikken. Mede op advies van
WMG doen we in het najaar een proef met afzagen en de
zaagsnede in te smeren met Round-up. Afgedaan.
Wordt voor de raadsvergadering van 21juni toegezonden.

Rondvraag

Op verzoek van dhr. Bekers wordt toegestuurd de motivatie OW
van de brandweer voor de voorrangsvolgorde bij de bordjes
wegversmalling Gooiseweg en Kloosterstraat.
Voorstel Groen- Initiatiefvoorstel van GroenLinks om discussie te voeren in de OW
Links
raad over gemeentelijk standpunt over wel of niet hergebruiken
van de spoorlijn Kleef-Nijmegen. Voorstel is overgenomen en
vraag is wanneer college voorstel kan aanleveren.
Voorstel accommodatiebeleid
Carrousel, subsidiebeleid
Visiedoc. van
bron tot beek.

Inspreker de heer Coenen van DVSG is het niet eens met de R&W
berekeningen zoals opgenomen in het voorstel en vraagt om
nader overleg c.q. uitleg. Dit wordt toegezegd.
Toezegging van wethouder Spaan om te komen met een infor- R&W
matienota over stand van zaken ouderenbeleid.
Wethouder Giesbers zegt toe om in overleg met het Water- OW
schap de aanleg van de vistrap op zijn merites te beoordelen.

OW heeft een concept-analyse c.q. samenvatting geschreven
van de rapportages uit de afgelopen jaren. Op basis hiervan
kan de discussie gevoerd worden over het gemeentelijke
standpunt. Afhankelijk van de agenda van de Raad kan dit in
juni of augustus. Afgedaan
Dit is besproken.
Afgedaan.
Raad juni
Vraag is uitgezet. Reactie waterschap komt nog.

