3.4 Actiepunten Raad, t.b.v. raad 11-12-2018
Nr

Actiepunt

port.houder

afd.

vergadering

streefdatum

Mulder

CS

Pb 01-11-2016
Raad 14-11-16

1-4-2017
4-7-2017
1-9-2017
1-11-2017
1-2-2018
1-4-2018
1-6-2018

112 De evaluatie van de Starterslening wordt
Mulder
naar voren gehaald waarbij de mogelijk
Velten
knellende werking van art. 6.1 expliciet wordt
meegenomen

GG

Raad 9-5-2017

4e kwartaal
2017
1e kwartaal
2018
1-5-2018
1-9-2018
1-10-2018
1-11-18
1-1-19

119 Nagaan of handhaving op het Rheineplein Kotteman/
op een positieve wijze kan worden ingezet Welten

GG

Raad 11-7-2017 1-11-2017
1-2-2018
1-5-2018
1-7-2018
1-9-2018

128 Notitie iom BBO autoluw en tijden
bevoorrading centrum

Kotteman

GG

Raad 09-102017 (begr.)

1-12-2017
1e kwartaal
2018
2e kwartaal
2018
1-1-2019

137 Voorstel co-financiering luchtkwaliteit- en
geluidsmetingen

Kotteman

GG

Raad 07-112017

voor half
februari 2018
1-8-2018

92 Informeren raad over afronding strategische
projecten Programmabegr. Aanpassing
Zuidelijke randweg

12/07/2018

145 De raad op de hoogte houden van de

Kotteman

GG

Raad 05-062018

2e kwartaal
2019

146 Informatiebijeenkomst organiseren Thuis Welten

Inw

PB 28-06-2018

in Borne
147 Raad nader informeren over
subsidieverlening kuturhus

1e kwartaal
2019

Velten

Inw

PB 28-06-2018

p.m.

149 Inplannen bijeenkomst prioritering
handhaving

Welten

GG

Pb 18-09-2018

p.m.

150 Rapportages inzake SMS toezenden

Kotteman

Inw

Raad 02-102018

voor 18
december 2018

GG

Raad 02-102018

1/1/2018

CS

Raad 02-102018

p.m.

Velten

GG

Begrotings-raad plannen
30-10-2018

Velten

Inw

Begrotings-raad plannen
30-10-2018

Velten

GG

Begrotings-raad plannen
30-10-2018

Mulder

GG

Raad 13-112018

plannen

Kotteman

GG

Pb 4-12-2018

12/11/2018

continue/periodieke geluidsmetingen die
worden gedaan i.v.m. de zuidelijke
randweg.

aan de raad: een feitenrelaas en de
duiding van de uitspraak.
151 Memo uitleg wijzigingen
Velten
Bouwverordening beschikbaar stellen.
152 Afschrift van de beantwoording brief van Welten
een inwoner (18ink10636) aan raad
toezenden
153 Duurzaamheid: Antwoord over

monitoren door deelname aan
Verkeersmilieukaart, Energiekaart o.d.
154 Sociaal Domein: Verder aanscherpen

van de transformatieagenda in eerste
termijn 2019
155

Trillingen Spoor: Na gesprek
regiodirecteur ProRail memo met actuele
stand van zaken, een weergave situatie
Borne en hoe hiermee om te gaan.

156 Met ondernemer Golfpark Weleveld in

gesprek gaan om binnen de kaders
zoals vastgesteld te praten over de
mogelijkheden.
157 Overzicht begrotingswijzging renovatie
gymzaal de Hooiberg

12/07/2018

158 Beantwoording vragen SP iz verordening
WMO en Jeugd

Velten

Inw

Pb 4-12-2018

12/11/2018

159 Eventuele meerkosten iz centraal tellen van
de stemmen

Welten

Inw

Pb 4-12-2018

12/11/2018

160 Overzicht OZB verhoging afgelopen jaren
inclusief inflatiecorrecties

Mulder

CS

Pb 4-12-2018

12/11/2018

12/07/2018

opmerkingen

voorstel

Het wachten is op de subsidieafrekening (provincie, verklaring accountant).
Aanpassing Zuidelijke randweg is uitgevoerd.

handhaven

Voorstel voor een blijverslening en een verzilverlening in afronding. Uitgezocht
wordt in hoeverre deze leningen toegepast kunnen worden voor bewoners die
verplicht worden hun asbesthoudend dak te vervangen.

handhaven

Verschillende opties (o.a. cameratoezicht) worden onderzocht. Resultaten worden handhaven
meegenomen in de evaluatie van programma toezicht openbare ruimte en het
nieuwe integrale programma Toezicht & Handhaving dat aan de raad voorgelegd
gaat worden.

Interim dorpsmanager haalt voor de zomer ideeen op bij de BBO; vervolgens
wordt een notitie opgesteld.

handhaven

N.a.v. brede infoavond 29-5 wordt verslag opgesteld. Raad komt met voorstel voor handhaven
het vervolg na de zomer.

12/07/2018

Op grond van een kentekenonderzoek gepland voor 2e kwartaal 2019 worden
verkeersintensiteiten bepaald. Op basis van verkeersintensiteiten kunnen
schattingen op geluisniveaus worden berekend

handhaven

I.o.m. vragensteller, pf-houder en beleidsambtenaar eerste kwartaal 2019
inplannen nadat evalutatie beschikbaar is.

handhaven

In samenspraak presidium bepalen op welke wijze en op welk moment de raad
nader geïnformeerd kan worden.

handhaven

Bijeenkomst heeft op 28 november 2018 plaatsgevonden.

afvoeren
handhaven

Memo is in voorbereiding.

handhaven
handhaven

Antwoord is in het weekbericht van 30 november 2018 toegezonden.

afvoeren

handhaven

handhaven

Extern juridisch advies wordt ingewonnen wat binnen de
bestemmingsvoorschriften kan. Daarmee wordt speelveld gecreerd. Activiteiten
buiten dit speelveld zal op gehandhaafd worden.

handhaven

Overzicht is in het weekbericht van 7 december 2018 toegezonden.

afvoeren

12/07/2018

handhaven
Antwoord is in het weekbericht van 7 december 2018 toegezonden
Antwoord is dmv een memo in het weekbericht van 7 december 2018
toegezonden

12/07/2018

afvoeren
afvoeren

