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Nr

375

359

445

464

461

Toezegging

Datum

Purmaryn

Leeghwaterbad:
wijziging opdracht en
krediet

Tussenrapportage
2018/1: kosten Wmo

Uitbreiding natuur- en
milieueducatie

verloren
identiteitskaart

16/11/2017

05/09/2018

08/11/2018

15/11/2018

Cie

Toezegging / actie

SL

Wethouder Tijmstra zegt
m.b.t. de aankoop van
Kerkstraat 18 toe dat zij
bij de begroting van 2019
een voorstel zal doen
voor de verdere
ontwikkeling in de lijn van
volledige integratie van
het pand met theater de
Purmaryn.

SL

Wethouder Helm zegt toe
dat hij: • de suggestie
meeneemt om het
meerjarenonderhoudsplan
niet bij Spurd te laten,
maar bij de aannemer
neer te leggen. • als
kader meeneemt in de
besprekingen met Spurd
dat de inkomstenderving
(deels) voor rekening van
de gemeente zou kunnen
komen. • 1e helft 2018
nog naar de fundering
laat kijken als onderdeel
van een aanvullend
onderzoek naar
verborgen gebreken. Dit
onderzoek is niet voor de
komende
raadsvergadering
gereed.

SL

Wethouder Rotgans
hoopt richting het eind
van dit jaar meer
duidelijkheid te krijgen
over wat de effecten zijn
geweest van het
terugdringen van de
eigen bijdrage Wmo en
het naar nul brengen van
de dagbesteding en zal
daar de raad dan over
informeren.

RD
/
SL

Wethouder Van
Meekeren zegt toe
tijdens de discussie over
wijzigingsvoorstel F
(uitbreiding natuur- en
milieueducatie) dat hij het
onderwerp opneemt op
de onderwijsagenda
zodat met de scholen
kan worden besproken in
hoeverre dit door de
scholen gewenst is en
hoe het dan kan worden
opgepakt. Hij geeft een
terugmelding voor het
zomerreces van 2019.

SL

Wethouder Hegger zegt
toe dat hij nog terugkomt
op de vraag van
Ouderenpartij AOV
Purmerend inzake een
verloren identiteitskaart

Planning /
afhandelingsvoorstel

november 2018

Stand van
zaken

Portefeuillehouder

zie memo d.d.
24-8-2018
(wordt niet
meegenomen
in begroting
2019, maar
komt terug in
een later
stadium)

Tijmstra

.

Hegger

Hegger

Voor zomerreces
2019

Meekeren

Hegger

Nr

463

469

470

471

472

Toezegging

Vragen n.a.v. Turap
2018/2

Voortgangsrapportage
armoedebestrijding

motie over
Waterlandziekenhuis

vragen n.a.v. de
regeling zonder meer
(kosten jeugdzorg)

Maak werk van WW

Datum

15/11/2018

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

20/12/2018

Cie

Toezegging / actie

Planning /
afhandelingsvoorstel

Stand van
zaken

Portefeuillehouder

afgedaan, via
memo d.d. 2311-2018 aan de
auditcommissie
(zie
Rotgans
vergaderstukken
Turap 2018/2.
auditcommissie
23-11-2018)

SL

Wethouder Rotgans zegt
toe dat hij schriftelijk
terugkomt op de vraag
over de
subsidieafrekening van
de Vervoersregio
(subsidie Hoornselaan).

SL

GroenLinks vraagt of de
voortgangsrapportage
armoedebestrijding
jaarlijks of tweejaarlijks
op de termijnagenda kan
worden geplaatst.
Wethouder Hegger komt
hier nog op terug.

SL

Wethouder Rotgans zegt
toe dat hij een memo zal
aanleveren waarin hij
vraagt in hoeverre er nog
behoefte is aan de
verdere uitvoering van de
motie en zo ja, wat hij
precies in de brief aan
Minister, etc., moet
zetten.

zie memo
d.d.20-12-2018
bij de
Rotgans
vergaderstukken
voor de cie SL
van 10-1-2019

SL

Wethouder Van
Meekeren zegt toe dat: hij de raad op de hoogte
zal houden van
ontwikkelingen van de
financiën van de
jeugdzorg in de
klankbordgroep of eerder
in een memo. - een
memo aanlevert over
hoeveel van de kosten
die in deze regio aan
extra kosten
specialistische jeugdzorg
zouden worden gemaakt
voor rekening van de
gemeente Purmerend
komen en wat het
totaalbedrag is (eerder
werd uitgegaan van 28
miljoen). - hij nog terug
komt op de vraag wat de
waarde van de jaarlijkse
evaluatie is (aangezien er
nu een regeling wordt
aangegaan van vijf jaar
die niet zo maar eenzijdig
kan worden opgezegd of
aangepast).

zie brief college
d.d. 20-12-2018

RD
/
SL

Wethouder Hegger zegt
n.a.v. het initiatiefvoorstel
van de VVD
desgevraagd toe dat hij
in januari 2019 een
bijeenkomst zal
organiseren met experts
van Werkom, UWV en
Zaanstad waarin hij meer
informatie geeft over wat
er aan gedaan wordt en
wat er nog kan worden
gedaan om te voorkomen
dat mensen vanuit de
WW in de bijstand terecht
komen.

Hegger

Meekeren

Hegger
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