Toezeggingen/acties raadscommissie Bestjoer en Finânsjes per 4 november 2021
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Omschrijving toezegging/actie
N.a.v. agendapunt 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
wordt toegezegd advies in te winnen bij de auditcommissie over het SMARTER
formuleren van de diverse onderdelen van de programmabegroting.
N.a.v. agendapunt 6. Meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek voor een
vestiging van een Regionale Opvanglocatie wordt toegezegd de uitwerking van de
onderzoeksvraag samen met de verzamelde bouwstenen middels actieve info aan
de raad voor te leggen.
N.a.v. agendapunt 8. Bestuursrapportage mei, juni 2021 wordt toegezegd de raad
een terugkoppeling te geven op het moment dat het pand verkocht is (over de
opbrengst/verlies). (pag. 39 Centrale huisvesting)

Portefeuillehouder
Wethouder Wielinga

Planning
4 november 2021
auditcommissie

Wethouder De Man

Voor het kerstreces

Wethouder Wielinga

N.a.v. Ynwenners oan it Wurd op locatie over geluidsoverlast van verkeer in
Harinxmaland Sneek zegt het college toe nog eens goed te kijken naar de
geldende geluidsnormen en het geluid dat het verkeer op dit moment produceert.
Uitkomsten worden gedeeld met de betrokken inwoners en de gemeenteraad.
N.a.v. agendapunt 4, Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025,
wordt toegezegd na te gaan of de ondernemersverenigingen die in het overzicht
subsidieontvangers worden vermeld, geschrapt kunnen worden (dit in relatie tot
het ondernemersfonds).
N.a.v. Ynwenners oan it wurd heeft het college toegezegd om te kijken wat de
gemeente kan doen met de vraag om hulp bij het vlottrekken van het
nieuwbouwproject voor starterswoningen in Raerd.
N.a.v. agendapunt 7. Krediet realisatie nieuw busstation (Twibaksdyk) en
herontwikkeling locatie oude busstation (Snekerstraat) in Bolsward wordt
toegezegd:
a. een nadere uitleg te geven over het (aanvullend) beschikbaar te stellen krediet
(waar is het voor?);
b. een onderbouwing te geven waarom het krediet voor het busstations in 2
etappes wordt gevraagd.
N.a.v. agendapunt 9. Nota Grondbeleid wordt toegezegd de schriftelijke vragen
van de PvdA ‘Stand van zaken erfpacht’ volgende week dinsdag (9 november 2021)
te beantwoorden.
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N.a.v. agendapunt 10. Toetreding gemeente Súdwest-Fryslân tot de coöperatie
DataFryslân wordt toegezegd na te gaan of de financiële dekking correct is in
relatie tot vaststelling begroting door de raad op 11 november 2021.
N.a.v. agendapunt 10. Toetreding gemeente Súdwest-Fryslân tot de coöperatie
DataFryslân wordt toegezegd na te gaan hoe de beveiliging van data v.w.b.
DataFryslân is geregeld binnen de ICT-systemen.
N.a.v. agendapunt 13. Bestuursrapportage juli augustus 2021 wordt toegezegd in
de komende bestuursrapportage aandacht te besteden aan ‘De Nieuwe Afsluitdijk
(restaurant)’.
N.a.v. agendapunt 13. Bestuursrapportage juli augustus 2021 wordt toegezegd
indien Corona weer aanleiding geeft, hierover te rapporteren en een coronaparagraaf op te nemen.
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Wethouder Faber
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