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Besluit

Status

Tekst

T-236

29-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Stukken Bp Rondom de Vecht

Toezegging

jun-21

openstaand

De brieven A-19, A-20, D01, D-02, D-03 en D-05
(ingekomen stukken t.z.t.
bij bestemmingsplan
Rondom de Vecht
publiceren.

T-244

30-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Plan van aanpak oneigenlijk
woongebruik

Toezegging

dec-20

openstaand

T-263

17-11-2020 Informatieve cie Van Liempdt

Huisvesting arbeidsmigranten

Toezegging

apr-21

openstaand

T-264

17-11-2020 Informatieve cie Van Liempdt

inzichtelijk maken van de kosten
van aanpak oneigenlijk
woninggebruik.

Toezegging

mrt-21

openstaand

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

met een plan van
aanpak voor oneigenlijk
woongebruik
terugkomen bij de raad
De huisvesting van
arbeidsmigranten op
eigen terrein in kaart
brengen en vervolgens
daarmee terugkomen bij
de commissie
schriftelijk terugkomen
op de vraag over het
inzichtelijk maken van de
kosten van aanpak
oneigenlijk
woninggebruik.
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

stand_van_zaken

extra_informatie

Commissie
Fysiek Domein

14-1-2021: wordt eerst
besproken in de
informatieve commissie
van 19-1-2021

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

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.

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.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/D Fysiek Domein
ocumenten/Schriftelijke-vragen/088Antw-vr-Brug-Bergseweg-Vreeland-nogaltijd-gestremd-P-van-Rossum-CDA-enR-van-Liempdt-LL-20210125.pdf

T-289

25-1-2021 Schrift.vragen

Van Liempdt

Brug Bergseweg in Vreeland Toezegging
raad informeren over gesprekken
met de ontwikkelaar (CDA en
Lokaal Liberaal)

apr-21

openstaand

Zodra de gesprekken
met de ontwikkelaar zijn
afgerond, de raad verder
informeren.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/D Fysiek Domein
ocumenten/Schriftelijke-vragen/088Antw-vr-Brug-Bergseweg-Vreeland-nogaltijd-gestremd-P-van-Rossum-CDA-enR-van-Liempdt-LL-20210125.pdf

T-326

16-3-2021 Informatieve cie Van Liempdt

Maarssenbroekseslag
alternatieve oprit: de definitieve
studie van Arcadis en de
definitieve
verkeersveiligheidsaudit naar de
raad sturen (div fracties)

Toezegging

jun-21

openstaand

De definitieve studie van
Arcadis en de definitieve
verkeersveiligheidsaudit
naar de raad sturen,
evenals alle
onderliggende stukken
die met dit dossier te
maken hebben.

Fysiek Domein

T-337

13-4-2021 Fysiek Domein Van Liempdt

De commissie informeren inzake Toezegging
eigendomssituatie grond onder
het Broeckland College.

apr-21

openstaand

De commissie schriftelijk
informeren over de
eigendomssituatie van
de grond onder het
Broeckland College in
Breukelen.

Fysiek Domein

