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Nummer Datum Fractie Toezegging Status Portefeuillehouder Deadline Afgehandeld 

2018/11 11-10-
2018 
raad 

PvdA De burgemeester zegt toe 
een onderzoek te zullen 
als er specifieke mails zijn 
die niet zijn beantwoord. 
Daarnaast zal de 
burgemeester nog eens 
het registratiesysteem 
laten nalopen. Naar 
aanleiding van voornoemd 
onderzoek zal het college 
een memo naar de raad 
sturen met suggesties 
voor verbetering.  
 

 Burgemeester 
Langenacker 

  

2018/12 11-10-
2018 

OAA De wethouder Onderwijs, 
Van Weele zegt bij de 
behandeling van de 
jaarrekening Stichting 
OOP toe ervoor te zullen 
zorgen dat eind november  
de rapportage aan de raad 
er is.  
 

 Wethouder Van 
Weele 

  

2018/19 Raad 13 
dec 2018 

GL Wethouder De Reijke zegt 
naar aanleiding van 
vragen van GroenLinks toe 
een brief te sturen aan de 
Rabobank om te vagen te 
stoppen met haar 
investering in de palmolie 
industrie. 
 

 Wethouder De 
Reijke  

 Ja. De brief waarin 
aan de Rabobank 
wordt gevraagd te 
stoppen met 
investering in de 
palmolie industrie 
is verstuurd en ter 
kennis gebracht 
van de raad met 
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het postoverzicht 
van 23 januari 
2019. Ook is de e-
mail met deze brief 
aan Milieudefensie 
verstuurd.   
 

2018/20 Raad 13 
dec 2018 

 Wethouder De Reijke zegt 
toe de gemeenteraad de 
nieuwe 
gezondheidsmonitor 
jongeren 2019 toe te 
sturen en te kijken of deze 
aanleiding vormt om 
doelen(doelgroepen) aan 
te passen.  
 

 Wethouder De 
Reijke 

  

2018/21 Raad 14 
dec 2018 

PvdA  Wethouder De Reijke zegt 
toe om het eerste 
kwartaal 2019 een 
activiteiten(tijds)pad op te 
zullen stellen om roken 
tegen te gaan en de 
gemeenteraad daarvan in 
kennis te stellen. 
 

 Wethouder De 
Reijke  

  

2019/22 Cie 
Ruimte 
15 jan 
2019 

 Naar aanleiding van de 
inspraak bij de commissie 
Ruimte van dinsdag 15 
januari, heeft de 
wethouder de toezegging 
gedaan te onderzoeken of 
er toch niet nog een 

 Wethouder De 
Reijke  

 Ja, met een memo 
verstuurd met het 
postoverzicht van 
30 januari is de 
wethouder hier 
nader op ingegaan.  
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mogelijkheid is om deze 
karakteristieke woningen 
te behouden in deze 
vorm, bijvoorbeeld door 
gebruikmaking van artikel 
16.3 van het 
bestemmingsplan: 

2019/23 Cie B&B 
17 jan 
2019 

OAA Wethouder Korrel zegt bij 

de behandeling van het 

voorstel Participatie 

Centrumplan Ouderkerk 

toe binnen twee weken 

een overzicht van de 

gemaakte kosten aan te 

leveren (nav een vraag 

van OAA). 

 

 Wethouder Korrel   Ja, postoverzicht 
23 januari jl 2019 

 


