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Huidskleurdiscriminatie
De burgemeester zegt toe dat hij in gesprekken met organisaties aandacht besteedt aan 
eventuele problemen met huidskleurdiscriminatie. Dit om te komen tot een beeld over 
hoe dit probleem speelt.
Reactie college/tijdpad:

Tijdstraject beleidsplan sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat de raad na de zomer een voorstel ontvangt over het 
tijdstraject voor maken van het beleidsplan sociaal domein.
Reactie college/tijdpad:

Financiele keuzes sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij met de raad in gesprek gaat over de financiële 
keuzes in het sociaal domein. Dit gebeurt dan bij de behandeling van het beleidplan 
sociaal domein.
Reactie college/tijdpad:

Toegang digitale dienstverlening zorg
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij in 2021 met een voorstel komt over de toegang 
tot digitale dienstverlening in de zorg.
Reactie college/tijdpad:

Keuzenota biodiversiteit
Wethouder Simonse zegt toe dat in september een keuzenota over biodiversiteit in de 
raad komt. En dat de uitwerking daarvan daarna meegaat in de actualisatie van het BOR. 
Daarin komt dan ook de uitwerking van de klimaatdoelstellingen die in gesprek met het 
waterschap bekeken worden.
Reactie college/tijdpad:

Startnotitie right to challenge
Wethouder Simonse zegt toe dat hij een startnotitie maakt over het uitwerken van de 
‘Right to challenge’ voor het beheer van de openbare ruimte.
Reactie college/tijdpad:

Kaders wegbreedtes en bermverhardingen
Wethouder Simonse zegt toe dat hij in het GVVP de kaders aan de raad vraagt voor 
wegbreedtes en bermverhardingen.
Reactie college/tijdpad:

Financiele keuzes huur sportaccomodaties
Wethouder Haagsma zegt toe dat hij de raad zal betrekken bij de financiële keuzes over 
de huur van de sportaccommodaties die voor de begroting 2022 gemaakt worden.
Reactie college/tijdpad:

Brief aardgasvrije wijken
Wethouder Uitdewilligen zegt toe de brief die gestuurd is naar aanleiding van het rekenkamerrapport 
‘aardgasvrije wijken’ met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:
De brief ‘Reactie proeftuinen aardgasvrije wijken nav Algemeen Rekenkamerrapport’ is als 
bijlage toegevoegd. 


