Nr.

33

82

Vergadering

20-5-2015

9-9-2015

Cie

Toezegging/ actie

SOB

Wethouder Krieger geeft aan dat de concretisering van de
prestatieafspraken met de corporaties in de woonvisie staan en niet
in de jaarrekening. Voor de toekomst neemt hij mee dat dit voor de
Krieger
leesbaarheid ook in de jaarrekening kan worden vermeld. Dit geldt
ook voor de specificatie van bijzondere mogelijkheden voor
bebouwing.

SOB

Op de hoogte houden van vorderingen van gesprekken met Spirit
over het pand Pampusstraat 6

Portefeuillehouder

Krieger

Planning /
afhandelings
voorstel

Stand van
zaken

1-10-2015

Toezegging
wordt
geconcretiseer
d.

Afvoeren

Wethouder
Krieger heeft
11-5-2016
aangegeven
aan dat de
gesprekken
zijn gevoerd
en besloten is
om het pand
te slopen. Het
stuk grond
wordt
teruggegeven
aan de
openbare
ruimte.

96

1-10-2015

SOB

116

4-11-2015

SOB

144

21-12-2015

SOB

Wethouder Krieger zegt namens Intermaris ook toe dat er niks
onomkeerbaars met het pand Tramplein 9 gebeurt, zolang deze
raad nog stappen wil nemen.

in afwachting
van extern
advies, zie
brief college
10 nov 2015
(1233370a).
Zie
tussenstand
memo 4-42016 en 26
mei 2016

Krieger

Inzake gronduitgifte van bedrijventerrein Baanstee-Noord ondanks
het feit dat het college van de raad vrij mandaat heeft gekregen bij
bepaalde aanvragen die echt verder afliggen van de beoogde
Rotgans
doelstellingen voor het bedrijventerrein, de raad meenemen in het
proces.
Op basis van menukaart van activiteiten van de VNG zal nagegaan
worden hoe de 17 doelen 2016-2030 van Global Goals in
Hegger
Purmerend kunnen worden toegepast en welke middelen hiervoor
zou moeten worden vrijgemaakt

Voor de zomer
volgt een update

Afdoening laatste
kwartaal 2016

150

13-1-2016

SOB

De evaluatie van de 39 pilots over beloning voor opruimen
zwerfafval van de VNG beoordelen en eventueel binnen Purmerend Hegger
toegepassen ter verbetering van bewustwording en gedrag

159

11-2-2016

SOB

Verzorgen 1e presentatie Omgevingswet z.s.m. na bespreking in
college. Hierin ook de relatie met welstand meenemen

Krieger

Afvoeren, is
geweest op 24-52016

SOB

Wethouder Krieger zegt toe dat in het raadsvoorstel over de
herziening van het welstandsbeleid het onderwerp handhaving
wordt meegenomen.

Krieger

21-4-2016

164

11-2-2016

Aan de orde
wanneer er
sprake is van
gronduitgifte.

In afwachting
van pilots /
evaluatie

169

176

178

180

184

25-2-2016

10-3-2016

10-3-2016

RD/
SOB

wethouder Krieger zegt toe dat hij de commissie SOB elke
commissievergadering op de hoogte zal houden van het
vervolgtraject woningbouw Drontermeer

Hegger

SOB

M.b.t. de raadsvoorstel Wijzigen bebouwde kom Boswet en
Wijziging APV: Preciezer aangeven waar de grenscorrecties van de
bebouwde kom in het kader van de Boswet zitten en met welke
overweging de grenscorrectie wordt aangebracht en technische
vragen over dit onderwerp beantwoorden

Krieger

SOB

overzicht woningproductie: voor sommige te bouwen woningen
worden ook woningen gesloopt. De wethouder zegt toe het
nettoresultaat te sturen, incl. het aantal sociale huurwoningen dat
wordt gesloopt

Krieger

10-3-2016

SOB

Pand Bellevue: Informeren over bouwkundige staat, beoordeling
monumentencommissie en hoe nu verder

Krieger

24-3-2016

RD/
SOB

De raad in vertrouwen informeren over de voorgenomen plannen
met de kavels, waarop de stolpboerderijen zijn gesitueerd in
Baanstee-Noord

Rotgans

stavaza
toegestuurd
bij memo 25-32016
Afvoeren,
verplaatst naar
termijnagenda

zie memo 11
mei 2016

zie memo 7
april 2016 en
tussenstandmemo 04k bij
termijnagenda
9 juni 2016
zie
tussenstand
memo4-42016 en 26-52016
Zie
tussenstand
memo 23 mei
2016

191

9-12-2015 en 13SOB
4-2016

Afdoeningsvoorstel voor Aandacht voor preventie
voedselverspilling

Hegger

196

13-4-2016

Er is een verzoek ingediend om de route van lijn 125 te herzien.
Wethouder Krieger zoekt uit of en hoe dit is afgehandeld.

Krieger

199

13-4-2016

SOB

SOB

Wethouder Hegger zegt toe n.a.v. een concreet plan van de heer
Kamstra met hem in gesprek te gaan (n.a.v. bestemmingsplan
Brantjesstraat)
Wethouder Krieger zegt toe de commissie voor de zomer te
informeren over de stand van zaken van de vorming van de
woningmarktregio’s.

Wordt
betrokken bij
project
100/100/100,
dat in sept/okt
2016 start
Afvoeren, zie brief
van 17 mei 2016
Afhankelijk
van de
indiener

Hegger

205

11-5-2016

SOB

206

11-5-2016

SOB

Wethouder Hegger meldt dat de commissie een memo ontvangt,
waarin de storing van de Melkwegbrug wordt geëvalueerd

207

11-5-2016

SOB

Wethouder Hegger vraagt de stand van zaken m.b.t. het onkruid op
Hegger
corridors (i.v.m. onoverzichtelijkheid) op en komt hierop terug.

Afvoeren, zie
memo 6 juni 2016

Na 1 jaar de Nota Parkeernormen evalueren

Afvoeren,
verplaatsen naar
termijnagenda
(sept 2017)

209

11-5-2016

SOB

Krieger

Afvoeren, zie
memo 04i bij
termijnagenda
Afvoeren, zie
memo 11 mei
2016

Hegger

Krieger

voor de zomer

