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Nummer Datum Fractie Toezegging Status Portefeuillehouder Deadline Afgehandeld 

2018/9 4-10-
2018, cie 
B&B 

VVD, 
OAA, 
CDA 

De burgemeester zegt 
naar aanleiding van 
vragen van de fracties 
VVD, OAA, CDA over het 
raadsvoorstel 
Brandweerkazerne toe te 
zullen (blijven) monitoren 
of de lokale kennis van het 
gebied bij de korpsen 
gegarandeerd is, ook voor 
wat betreft de 
brandkranen. 
 

 Burgemeester 
Langenacker 

 Voorgesteld wordt 
de toezegging voor 
nu als afgedaan te 
beschouwen. De 
burgemeester 
heeft toegezegd te 
zullen blijven 
monitoren en de 
raad mag erop 
vertrouwen dat dit 
gebeurt.  

2018/10 4-10-
2018, cie 
B&B  

 De burgemeester zegt bij 
de behandeling van het 
voorstel 
Brandweerkazerne toe dat 
het voorstel opnieuw aan 
de raad wordt voorgelegd 
op het moment dat de  
eindafrekening er is voor 
wat betreft de 
voorbereidingskosten. 
 

Voorstel is 
geagendeerd voor 
cie B&B 6 
december a.s.  

Burgemeester 
Langenacker 

 Ja, voorstel is 
voorgelegd aan de 
gemeenteraad in 
zijn vergadering 
van 13 december 
2018 

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 

 Burgemeester 
Langenacker 
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aanleiding van voornoemd 
onderzoek zal het college 
een memo naar de raad 
sturen met suggesties 
voor verbetering.  
 

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 

  

2018/16 8-11-
2018 

 De voorzitter zegt toe dat 
het college het onvrede 
van de gemeenteraad 
over de procedure 
vervanging Amstelbrug 
richting provincie zal 
overbrengen. 
 

 Wethouder Korrel   Ja, in de brief van 
het college aan GS 
van 12 november 
is vermeld dat de 
raad in zijn 
vergadering van 8 
november zijn 
onvrede heeft 
uitgesproken over 
de procedure 
(heeft op 
postoverzicht van 
14 november 
gestaan). 

2018/17 18-10-
2018 en 
8-
11/2018 

 De voorzitter zegt toe met 
de raad(sfracties) het 
gesprek aan te zullen gaan 
over bestuurlijke 

 Burgemeester   Ja, op 7 febr 2019 
is het gesprek 
gepland. De bgm 
heeft op 10 
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samenwerking naar 
aanleiding van de 
persverklaring van de 
burgemeester van 
Amstelveen 

december 2018 
alle fracties 
bezocht om de 
opzet van de 
avond te 
bespreken.  

2018/18 Cie B&B 
6 dec 
2018 

VVD Wethouder Boomgaars 
zegt toe naar aanleiding 
van een vraag van de VVD 
Informatie over de 
gezondheidsrisico’s 
gemoeid met houtstoken 
mee te nemen in de 
communicatie in het 
Weekblad. 
 

 Wethouder 
Boomgaars 

 Ja. Over de 
gezondheidsrisico’s 
van houtstoken is 
het volgende 
gepubliceerd: 
21 december 2018 
een post op 
facebook en op de 
website van de 
gemeente 
geplaatst. 
27 december 2018 
heeft op de 
gemeentepagina 
een stuk gestaan 
(zie bijlage)  

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  

  

2018/20 Raad 13 
dec 2018 

 Wethouder De Reijke zegt 
toe de gemeenteraad de 

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

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  

  

 


