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Nr

116

403

434

437

447

Toezegging

Bedrijventerrein
Baanstee-Noord

wagenweggebied;
stimulerende
korting

evaluatie markt

Afroomregeling
Klein Where

Omwonenden
Wagenweggebied

Datum

04/11/2015

12/04/2018

14/06/2018

14/06/2018

06/09/2018

Cie

Toezegging / actie

Planning /
afhandelingsvoorstel

SOB

Inzake gronduitgifte van
bedrijventerrein BaansteeNoord ondanks het feit dat
het college van de raad vrij
mandaat heeft gekregen
bij bepaalde aanvragen die
echt verder afliggen van de
beoogde doelstellingen
voor het bedrijventerrein,
de raad meenemen in het
proces.

Geen

SOB

Wethouder Krieger zegt
toe dat hij de raad op de
hoogte zal houden van de
werkelijke stimulerende
werking van de tien
procent korting die initiële
ontwikkelaars, de
zogenaamde pioniers,
ontvangen bij het afsluiten
van een anterieure
overeenkomst voor 1 juli
2019.

voor 1 juli 2019

SOB

Dhr. Rotgans zegt toe de
inbreng vanuit de
commissie mee te zullen
nemen in de evaluatie van
de markt die in het najaar
wordt gehouden.

SOB

Dhr. Rotgans zegt toe in
de MPG 2019 een
toelichtende passage te
zullen opnemen over de
afgesproken
afroomregeling voor het
project Klein Where.

SOB

Wethouder Kroese zegt
toe dat: - op het moment
dat er eerste plannen
liggen, zal worden
gekeken naar zaken als
zonlicht, stedenbouw,
geluid en zal er uitgebreid
met omwonenden en
belanghebbenden worden
gesproken over de
gevolgen en de wensen en
in hoeverre daar aan
tegemoet kan worden
gekomen. - hij bij
toekomstige
beeldkwaliteitsplannen het
contact en de inbreng van
de omwonenden en
belanghebbenden op een
andere manier vorm zal
geven. - hij niet pas bij een
bestemmingsplanprocedure
of vlak daarvoor met de
omwonenden in gesprek
zal gaan. Hij zal op korte
termijn en in een
vroegtijdig stadium in
gesprek gaan met de
omwonenden.

Stand van
zaken
Aan de orde
wanneer er
sprake is van
gronduitgifte.
Zie
vertrouwelijk
memo 13 juni
2016. Zie
memo 16
augustus 2016.
De voortgang is
(ambtelijk)
gepresenteerd
op 11 oktober
2016 en 27 juni
2017.

Hegger

Kroese

Zie memo 3d bij
vergaderstukken
6 dec 2018

juni 2019

Portefeuillehouder

Hegger

Kroese

Kroese

Nr

452

454

460

465

468

466

467

Toezegging

Openbaar toilet
Koemarkt

Burggolfterrein

locaties tijdelijke
woningen

Spelregels

Onderzoek
afvalscheiding

Evaluatie
toewijzing
tijdelijke
woningen

Bestemmingspan
Wheermolenwest, 4e fase
2018

Datum

27/09/2018

11/10/2018

01/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

21/11/2018

21/11/2018

Cie

Toezegging / actie

Planning /
afhandelingsvoorstel

Stand van
zaken

Portefeuillehouder

RD
/
SOB

Wethouder Tijmstra zegt
toe de motie van Leefbaar
Purmerend, SP en
GroenLinks over een
openbaar toilet op de
Koemarkt te kunnen
uitvoeren. Zij zal in
gesprek treden met het
bestuur van de stichting
BIZ Koemarkt en zal kijken
of plaatsing mogelijk en
wenselijk is en zal dat in
kaart brengen.

Tijmstra

SOB

Wethouder Kroese
beantwoordt de vraag van
D66 over de bouw van
woningen op het
Burggolfterrein. Wethouder
Kroese zegt toe dat hij de
commissie op korte termijn
zal informeren over de
stand van zaken.

Kroese

RD
/
SOB

Wethouder Kroese
beantwoordt de vragen
van GroenLinks over de
geplande tijdelijke
woningen voor de locatie
Westerweg 69. Wethouder
Kroese zegt toe dat hij het
mitigatieplan en het
onderzoek naar
alternatieve locaties aan
de raad zal doen
toekomen zodra zij gereed
zijn.

Kroese

RD
/
SOB

Wethouder Kroese zegt
toe tijdens de discussie
over wijzigingsvoorstel J
(maatregel 30-30-40) dat
hij met spelregels naar de
raad komt in het eerste
kwartaal van 2019.

RD
/
SOB

Wethouder Van Meekeren
zegt toe tijdens de
discussie over
wijzigingsvoorstel O
(afvalscheiding) dat hij nog
terugkomt op de vraag of
het onderzoek eerder kan
plaatsvinden dan reeds
gepland.

Meekeren

SOB

Wethouder Kroese zegt
toe dat er na een jaar een
evaluatie zal plaatsvinden.
Hij geeft ook aan dat hij de
raad blijvend zal
informeren, bijvoorbeeld
als blijkt dat na drie
maanden bepaalde zaken
niet goed lopen.

Kroese

SOB

Wethouder Kroese zegt
toe dat hij in overleg zal
gaan met de ontwikkelaar
en de omwonenden om
binnen de kaders van het
bestemmingsplan te kijken
naar mogelijkheden,
bijvoorbeeld voor
onderwerpen als
maatregelen tegen inkijk
vanaf het
appartementengebouw in
de woningen en vice
versa, inrichting van de
openbare ruimte en
materialen die zouden
kunnen worden gebruikt
om de erfafscheiding vorm
te geven.

Kroese

1e kwartaal 2019

Kroese
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