
Bijgewerkt tm 111201 
 

Commissie BM Onderwerp en taak 

Stand 

van 

zaken 

Verantwoordelijk Deadline 

28 nov 2011 
WMO: inzicht/anticipatie decentralisatie (beeld om hoeveel mensen het gaat 
welke problematiek, etc.) 
 

 Wassenaar 
23 april 
2012 

28 nov 2011 

Belastingverordeningen en tarieven: college komt met stuk over de 
gewenste ‘kostendekkenheidspercentages’ (ter bespreking in commissie 
vóór de Kadernota). 
 

 Van der Eng 
23 april 
2012 

     

 
 



Commissie 

Ruimte  
Onderwerp en taak Stand van zaken Verantwoordelijk Deadline 

Raad 31 januari 
2010 

BSOD: verkeerssituatie komt terug in cie R  Wassenaar 
Een half jaar 
na oplevering 
van de school 

22 aug csie BM 
IVVP: nav bespreking Bestuursrapportage bij IVVP financiele 
dekking aangeven 

IVVP op agenda: 
Voorstel afvoeren 
van lijst 

Wassenaar 20 sept. 2011 

23 aug 2011 

nieuw regionaal woonruimtverdeelsysteem: binnen twee 
maanden levert het college samen met Rijnhart Wonen 
informatie aan over scheefwonen, wat is de invloed van eigen 
vermogen bij woningtoewijzing en cijfers wie waar een woning 
zoekt.  

Deadline 
aanpassen (nov. 
2011) ivm het 
ontbreken van 
cijfers. 

 29 nov. 2011 

23 aug 2011 
LTC De Munnik: zodra er informatie is zal het college dit 
melden.  

 Zilverentant Zsm 

20 sept 2011 Financiële dekking IVVP: is er nog niet, college komt met datum 

IVVP op agenda: 
Voorstel afvoeren 
van lijst 

Wassenaar  
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17 Mrt 
2009 

Raad-Alleenrechtverordening DZB: 
evaluatie verordening in samenhang met contract. 

111128 in csie BM, 
afvoeren van lijst?  

Maat 01 Jul 2011 

29 Apr 
2008 

Raad- MEAS: 
MEAS: een half jaar na gereedkomen en bewoning MEAS regelt 
college in overleg met bewoners een verkeerstelling en doet 
daarvan verslag aan de raad. (deadline is nog onduidelijk) 

Themadossier MEAS in RIS Wassenaar P.M. 

3 nov. 
2010 

Herplant bomen VTA-kap: 
Het college verstrekt een overzicht welke bomen moeten 
verdwijnen en de financiële consequenties van de herplant. 

Zie brief van college aan 
raad 3 dec. 2010 (LIS raad 
13 dec. 2010) 

Maat 
27 juni 
2011 

3 nov 
2010 

Duurzaamheidsmotie 

111129 in csie Ruimte, 
afvoeren van lijst? 
Zie brief van college aan 
raad 3 dec. 2010 (LIS raad 
13 dec. 2010) 

Maat 
27 juni 
2011 

 
Overzicht van de reserves en de plannen die het college daarmee 
heeft. 

Toegzegd in csie ruimte 
111129. 

v.d Eng 
19 
december 
2011 
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