
Vragen en toezeggingen Commissies 15-16-17 maart 2021

Vragenhalfuur
Geen

Commissie Bestuur, financien en economie
Ongeldige briefstemmen
Burgemeester Westmaas zegt toe uit te zoeken hoeveel procent van de uitgebrachte briefstemmen in 
de NOP bij de TK2021 ongeldig zijn uitgebracht en de raad hierover te informeren.
Reactie college/tijdpad: Dinsdag 16 maart vanaf 13.00 uur vond de (openbare) vooropening van 
de briefstemmen plaats in het gemeentehuis. Dat houdt in dat de enveloppen zijn geopend, de 
stempluspassen gecontroleerd en de enveloppen waar het stembiljet in zit in de stembus zijn 
gegaan. Onderstaande is de uitkomst zoals beschreven in het proces-verbaal:

Briefstembureaunummer 50 51
De stemplus pas niet echt 0 0
Het stempluspas kwam voor in 
het Ros           

0 0

De stempluspas ontbreekt    18 18
De enveloppe met 
briefstembiljet ontbreekt     

16 30

Stempluspassen zonder 
handtekening             

10 5

Toegelaten 
kiezers                                          

1299 1081

Het tellen van de vroeg- en  briefstemmen is nu sinds vandaag 14.00 uur bezig in het 
gemeentehuis.

Opkomst tot nu toe
Om 13.00 uur was de opkomst van vandaag in de stembureaus bijna 22%. Als we de stemmen 
van maandag en dinsdag en de briefstemmen hierbij optellen, zitten we nu op 37% van de 
34.285 kiesgerechtigden.

Commissie Woonomgeving
Gebeidsbeschrijving Waterloopbos
Wethouder Wijnants zegt toe de ruimte te (blijven) onderzoeken in het proces en beoordeling van de 
initiatieven rondom het Waterloopbos. Daarnaast zal hij de raad actief op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen richting de gebiedsvisie.
Reactie college/tijdpad:
Wethouder Wijnants heeft toegezegd dat de commissie een beeldvormende presentatie krijgt 
over de gebiedsbeschrijving en de bouwstenen van de gebiedsvisie Waterloopbos en 
omgeving. Na deze bijeenkomst en input van de raad wordt u op de hoogte gehouden van de 
lopende initiatieven.  

Actualisatie beleidsplan Openbare ruimte
Wethouder Simonse zegt toe de raad te informeren over het proces en tijdspad van de actualisatie 
van het beleidsplan Openbare Ruimte richting 2024.
Reactie college/tijdpad:
Het bestaande beleidsplan Openbare Ruimte loopt tot 2024. In de vergadering van 16 maart is 
de commissie WO geïnformeerd over de actualisatie/bijstelling van het nu geldende 
beleidsplan. Bijstelling en actualisatie betreffen vooral het opnieuw vastleggen van de 
onderhoudsniveaus en toevoeging van biodiversiteit. Komend najaar leggen we het bijgestelde 
plan aan de raad voor ter besluitvorming. In 2023 starten we met het maken van een nieuw 
beleidsplan Openbare Ruimte. We gaan vooraf met u in gesprek over het proces en uw 
betrokkenheid als raad bij het opstellen. Het nieuwe beleidsplan Openbare Ruimte heeft 
uiteraard een sterke relatie met het nieuwe Omgevingsplan.

Commissie Samenlevingszaken



Rekenkamerrapport WerkCorporatie
Wethouder Wijnants zegt toe de raad met een memo te informeren over het proces van het college in 
samenwerking met de rekenkamercommissie ten aanzien van het rekenkamerrapport over de 
WerkCorporatie.
Reactie college/tijdpad:
Er is op 23 maart contact geweest met de voorzitter van de Rekenkamer. Deze heeft toegezegd 
dat Bureau DSP onderzoeksvragen gaat opstellen en deze met het college zal delen. Het 
college is in afwachting van deze vragen. Raadsvragen van ONS zijn beantwoord over het 
gelopen tijdspad en proces.

Kadernotitie De weg naar de integrale taalaanpak
Wethouder Wijnants zegt naar aanleiding van het teruggeven van de kadernotitie Taal toe met een 
procesmemo te komen over de te nemen stappen. 
Reactie college/tijdpad:
U kunt deze beantwoording beschouwen als de toegezegde procesmemo.

We gaan onze kadernotitie ‘Naar een integraal Taalbeleid’ aanscherpen, zodat de 
kaderstellende, bewakende en bijsturende rol van de gemeenteraad beter zal  worden 
gefaciliteerd. Dit conform het verzoek van uw raadscommissie van 17 maart 2021.
Wanneer uw gemeenteraad met deze kadernotitie heeft ingestemd zullen we vrij snel daarna 
het definitieve integrale beleidsplan uitwerken.

We willen graag goed de tijd nemen om aan uw wensen te voldoen. Vanwege de 
aanlevertermijnen èn de meivakantie, achten we het niet wenselijk om te koersen op de raad 
van 7 juni. Dan hebben we beperkt de tijd om de aangepaste kadernotitie in de vergadering van 
ons college (26 april a.s.) te behandelen. Vanwege het gegeven dat de juli-raad bedoeld is voor 
de perspectiefnota, wordt de planning dat we u de kadernotitie ter besluitvorming aanbieden 
voor de raad van 13 september 2021.

We willen in de tussentijd wel de energie en voortgang er in houden en blijven daarom in 
gesprek met onze partners om de samenwerking te bevorderen en te handelen in lijn met de 
aanbevelingen van de taalmakelaar. We zullen echter geen onomkeerbare zaken gaan 
uitvoeren waarover u nog geen besluit heeft kunnen nemen.
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