
Bijgewerkt tm 120427 

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.) 

 

Komende weken wordt met externe 

partner de aantallen AWBZ in beeld 

gebracht en later dit jaar ook voor de 

jeugd. Zodra aantallen bekend zijn wordt 

raad op de hoogte gebracht. Voor AWBZ 

naar verwachting voor eind april. 

Wassenaar 
18 juni 

2012 

7 dec 2011 

(regiowerkgroep) 

Voorstel van college aan de hand waarvan de raad kaders kan 
stellen t.a.v. leerplichthandhaving en voortijdig schoolverzuim 
ter bespreking in commissie B&M 1

e
 kwartaal 2012. Dit betreft 

een uitwerking van de aanbevelingen van het rapport van 
de regionale rekenkamers over de uitvoering van de 
leerplicht.  
 

120327: brief college over onderwijsvisie 

en reactie op overige toezeggingen in ris. 

 

120322: Regiocsie verzoekt het College 

daaraan een notitie toe te voegen waarin 

de raad een voorstel wordt gedaan voor 

het vaststellen van kaders/streefcijfers ten 

aanzien van schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten 

Zilverentant 
18 juni 

2012 

19 mrt 2012 

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en 
bijstand Leiderdorp 2012: 

 Vindbaarheid beleidsregels krijgt aandacht college 

120423: wethouder zegt toe in csie van 

juni nadere info te geven over de 

vindbaarheid. 

Maat 
18 juni 

2012 

19 mrt 2012 

Prestatieafspraken 2012 en verantwoording 2011 
dienstverleningsovereenkomst sociale diensten: 

 commissie krijgt zsm de kwartaalrapportage van het 
vierde kwartaal 2011 

120427: nog niet ontvangen 

 

 

 

 

Maat 
18 juni 

2012 

23 april 2012 

Nota Mantelzorg en Vrijwilligersnota 

 College zegt een onderbouwing van de budgetten toe. 
 

 Wassenaar p.m. 

23 april 2012 

Brief van het college verwachte saldo Jaarrekening 2011 

 College komt schriftelijk terug op (technische) vragen 
van het CDA. 

 

 Van der Eng 
18 juni 

2012 
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Ruimte  

Raad 31 januari 

2010 
BSOD: verkeerssituatie komt terug in cie R  Wassenaar 

Een half jaar 

na oplevering 

van de school 

14 februari 2012 Beleidsplan openbare verlichting: Het college geeft aan hoe er 
door met spoed extra lampen te vervangen meer 
energiebesparing is te behalen. 
 

Onderwerp uitgesteld tot nader 
order. 

Maat SEPTEMBER 
2012 

20 mrt 2012 
 
 

Discussienota IVVP: Evaluatie parkeersituatie Cor Gordijnsingel 
op lijst zetten. Deze vindt plaats een jaar na inrichting van de 
Muzenlaan (deadline maart 2013). 
 

 Zilverentant Maart 2013 

24 april 2012 Het college zegt toe dat de raad in het najaar een voorstel van 
Wereldhave krijgt met afwijkingen t.o.v. het Centrumpleinplan. 
 

 Wassenaar September 
2012 
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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 2012 
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19 dec 
2011 

Vandalismewijzer Toegezegd 1x per kwartaal Burgemeester 3 juli 2012 

2 april 
2012 

Kantorenstrategie 

De raad gaat mee met een suggestie van de VVD om met 
een ambtelijke werkgroep de kantoren in kaart te brengen 
en samen met Rijnhart Wonen te beoordelen in hoeverre 
deze geschikt kunnen maken voor (starters)woningen. Het 
college zegt toe voor de zomer aan te geven hoe zij dit 
project gaat aanpakken en hoe het tijdpad er uit ziet. 

Zilverentant 2 juli 2012 

2 april 
2012 

Oprichting recyclebank Leidse regio. 
College komt met een voorstel naar de raad als de 
financiële onderbouwing rond is. 

Maat juli 

2 april 
2012 

DZB 
College geeft aan hoeveel DZB-ers in dienst getreden zijn 
van de gemeente. 

Maat April 

24 april WAL 

het college zal voor de komende raad melden wanneer de 
detailhandelsvisie beschikbaar komt en wat dat betekent 
voor het tempo van ontwikkelen van de zwembadlocatie. 
 

Wassenaar 
14 mei 
2012 

 
 


