
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie Afdeling / behandelend 
ambtenaar

Commissie

T-236 29-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Stukken Bp Rondom de Vecht Toezegging jun-21 openstaand De brieven A-19, A-20, D-
01, D-02, D-03 en D-05 
(ingekomen stukken t.z.t. 
bij bestemmingsplan 
Rondom de Vecht 
publiceren.

Update 09-09-2021:  momenteel zijn we 
nog bezig met het aantal zaken nader te 
onderbouwen zo vindt deze maand nog 
een verkeerstelling plaats bij het bedrijf 
Schulpvruchtensappen. Op het moment 
dat dit is afgerond wordt de procedure 
voor vaststelling gestart. Bij de 
uiteindelijke besluitvorming worden de 
aangegeven brieven betrokken. 
Besluitvorming zal 1ste kwartaal 2022 
plaatsvinden.
Update 07-07-21: momenteel zijn we nog 
bezig met het aantal zaken nader te 
onderbouwen. Op het moment dat dit is 
afgerond wordt de procedure voor 
vaststelling gestart. Bij de uiteindelijke 
besluitvorming worden de aangegeven 
brieven betrokken.

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Tom Verkammen)

Fysiek Domein

T-244 30-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Plan van aanpak oneigenlijk 
woongebruik

Toezegging dec-20 openstaand met een plan van 
aanpak voor oneigenlijk 
woongebruik 
terugkomen bij de raad

Update 10-09-2021:  Het concept planvan 
aanpak wordt in oktober besproken in ons 
college, daarna zal de raad worden 
geïnformeerd.
Update 07-07-2021: Afgelopen tijd is 
ingezet op het vrijmaken van extra 
incidenteel budget voor een taskforce en 
het werven van de medewerkers hiervoor. 
Daarnaast wordt er nu ingezet op de 
actuele problematiek, in een later stadium 
wordt een integraal plan van aanpak 
opgesteld.

Omgevingskwaliteit 
(Gerard Olthof)

Fysiek Domein

T-257 4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Woonwagenbeleid Toezegging dec-20 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de vraag wanneer het 
college met het 
Woonwagenbeleid naar 
de raad komt;

Update 13-9-2021: Geen wijzigingen t.o.v. 
7-7-2021.
Update 07-07-21: Er is een 
woonwagenstandplaatsen 
behoefteonderzoek uitgevoerd, de 
rapportage van dit onderzoek wordt in 
september ter beschikking gesteld aan de 
raad. Op basis van de rapportage wordt in 
samenspraak met een Klankbordgroep 
(met deelnemers vanuit de doelgroep) het 
woonwagenstandplaatsenbeleid 
opgesteld. Dit zal in Q4 ter vaststelling in 
de raad komen.                                    
Update 8-6-2021: Stond op naam van 
portefeuillehouder Klomps, moet zijn Van 
Liempdt.                                                   
10-11-2020: de offerte voor het 
behoefteonderzoek naar 
woonwagenstandplaatsen is binnen.  
E.e.a. moet eerst nog langs de PHO’s. 
Naar de raad:  Q2 2021 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Volkshuisvesting 
(Jacqueline Schmitz)

Fysiek Domein

T-263 17-11-2020 Informatieve cie Van Liempdt Huisvesting arbeidsmigranten Toezegging apr-21 openstaand De huisvesting van 
arbeidsmigranten op 
eigen terrein in kaart 
brengen en vervolgens 
daarmee terugkomen bij 
de commissie

Update 13-09-2021:  Het plan van aanpak 
oneigenlijk woongebruik richt zich naast 
toezicht en handhaving ook op het 
realiseren van huisvesting voor 
arbeidsmigranten binnen U16-verband. 
Het in kaart brengen van de huidige 
huisvesting op eigen terrein is gaande via 
de webapplicatie SQUIT. In het eerste 
kwartaal van 2022 wordt het overzicht 
aangeboden aan de commissie.
Update 07-07-21: De huisvesting van 
arbeidsmigranten op eigen terrein is nog 
niet in kaart gebracht, wel heeft er een 
regionaal onderzoek plaatsgevonden en is 
een regionale rapportage opgesteld, deze 
rapportage is ter kennisname naar de raad 
gegaan.

Ruimtelijke Ontwikkelin 
(Gerard Olthof)

Fysiek Domein



T-271 1-12-2020 Fysiek Domein Van Liempdt actuele stand van zaken met 
betrekking tot M-79 – bouwen in 
Nieuwer ter Aa;

Toezegging dec-21 openstaand de raad schriftelijk 
informeren over de 
actuele stand van zaken 
met betrekking tot M-79 
– bouwen in Nieuwer ter 
Aa; De toezegging is 
gedaan door M. van Dijk 
namens F. van Liempdt

Update 09-09-2021: Door de prioritering 
van werkzaamheden is het project 
Nieuwer ter Aa getemporiseerd. Wij gaan 
er op basis van de huidige inzichten vanuit 
dat we in 2021 geen nieuwe projecten 
kunnen oppakken. Eind 2021 wordt 
bekeken welke projecten in 2022 worden 
opgepakt. De bij het opstellen van de 
prioritering gehanteerde wegingsfactoren 
worden hierbij opnieuw gehanteerd.
Update 7-7-2021 Door de prioritering van 
werkzaamheden is het project Nieuwer ter 
Aa getemporiseerd. 
Alle lopende projecten worden momenteel 
in kaart gebracht voor wat betreft onder 
meer de doorlooptijd en de noodzakelijke 
ambtelijke inzet. 
Met deze inventarisatie krijgen we een 
goed beeld van de capaciteitsvraag en de 
beschikbare capaciteit. 
Daarbij gaat het niet alleen om een 
projectleider maar ook om ondersteuning 
door andere disciplines in de 
gemeentelijke organisatie. En naast de 
noodzakelijke interne capaciteit gaat het 
om participatie, wetgeving, noodzakelijke 
onderzoeken, samenwerking met de 
ontwikkelaar en bestuurlijke 
besluitvorming. Kortom, een project 
starten en tot een goed einde brengen is 
een complexe operatie en niet simpel 
even op te starten of te stoppen. 

       

Ruimtelijke Ontwikkeling  
(Tom Verkammen)

Fysiek Domein

T-275 14-12-2020 Schrift.vragen Van Liempdt Huisjesmelkers (VVD) Toezegging mrt-21 openstaand In de beantwoording aan 
Arjan Wisseborn (VVD): 
Het college zegt toe dat 
in het eerste kwartaal 
van 2021 voorstellen 
richting de raad zullen 
gaan omtrent de invulling 
van de
leefbaarheidstoets en de 
financiële compensatie 
bij aanvragen voor een 
omzettingsvergunning.

Update 13-09-2021: De webapplicatie 
SQUIT helpt bij het invullen van de 
leefbaarheidstoets. Het plan van aanpak 
richt zich derhalve ook op alternatieven die 
verhuur aan bonafide verhuurders 
mogelijk moet maken op grond van de 
leefbaarheidstoets, de omzettings- én 
exploitatievergunning. In het eerste 
kwartaal van 2022 gaan de voorstellen 
daarvoor naar de raad.
Update 07-07-21: De leefbaarheidstoets 
en de financiële compensatie bij de 
omzettingsvergunning zijn nog niet 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Volkshuisvesting (Gerard 
Olthof)

Fysiek Domein

T-288 25-1-2021 Schrift.vragen Van Liempdt Brug Bergseweg in Vreeland - 
raad informeren over advies 
huisadvocaat (CDA en Lokaal 
Liberaal)

Toezegging apr-21 openstaand Zodra advies van de 
huisadvocaat over de 
(juridische) problematiek 
rondom de brug 
Bergseweg in Vreeland 
is ontvangen, de raad 
hierover informeren.

13-9-2021: Binnen het cluster verkeer was 
de laatste maanden de 
personeelsbezetting niet op orde. Dit is nu 
wel op orde en zullen openstaande vragen  
worden opgepakt. In Q4 wordt er met een 
concrete planning op terug gekomen.
07-07-2021: Aan een structurele oplossing 
wordt gewerkt. Raad is recent via RIB 40 
(10-6-2021) geiinformeerd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-
rvo/088-Antw-vr-Brug-Bergseweg-Vreeland-
nog-altijd-gestremd-P-van-Rossum-CDA-en-
R-van-Liempdt-LL-20210125.pdf

Verkeer (Rene Formenoij / 
Henriette Debets)

Fysiek Domein

T-349 8-6-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Motie 12.1 Vlottrekken 
werkzaamheden Herenweg-
Gageldijk - Na het zomerreces de 
uitkomst van de interne audit 
naar de raad sturen

Toezegging sep-21 openstaand Motie 12.1 Vlottrekken 
werkzaamheden 
Herenweg-Gageldijk - Na 
het zomerreces de 
uitkomst van de interne 
audit naar de raad sturen

Update 10-9-2021: Het dossier Herenweg-
Gageldijk gaat eind 3e kwartaal begin 4e 
kwartaal 2021 naar de raad.
Update 07-07-21: staat nog open. De 
interne audit is afgerond en het verslag 
wordt eerst met het college en later met de 
Raad gedeeld. De directie is hierin leading 
als opdrachtgever.

Buiten (Martijn Maat) Fysiek Domein



T-358 7-9-2021 Fysiek Domein Van Liempdt Bp De Veenkluit: niet 
beantwoorde vragen schriftelijk 
beantwoorden (div fracties)

Toezegging sep-21 openstaand Niet beantwoorde vragen 
schriftelijk beantwoorden 
ruimschoots voor de 
raadsvergadering d.d. 28-
9-2021; vragen over de 
toegankelijkheid van het 
terrein en het tijdelijk 
beschikbaar stellen van 
extra parkeerplaatsen 
wordt schriftelijk 
teruggekomen; of de 
norm van 30% sociale 
woningbouw hierin 
verwerkt is

Riumtelijke Ontwikkeling 
(Doré Sengers)

Fysiek Domein
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