Afdoeningsvoorstel lange-termijn-agenda (LTA)
Tabel 1 Overzicht afdoeningsvoorstellen
Nummer Omschrijving

Wijze van afdoening

Afdoeningsvoorstel
Agendacommissie

T-510

Raad informeren zodra er nieuws is over recreatie en
toerisme

De raad is middels een memo
geïnformeerd

Afvoeren

T-596

De wethouder zoekt uit of de situering van de tijdelijke
bushalte direct na de bocht op A.G. Wildervanckweg in Ter
Apel veilig is.

De wethouder heeft dit uitgezocht; Afvoeren
er is geconstateerd dat er geen
andere oplossing mogelijk is; wel
is er een extra
waarschuwingsbord/schild
geplaatst

T-597

De burgemeester gaat na welke stappen zijn genomen op
de brief die van de gemeenten Rhede/Ems en Haren is
ontvangen

De burgemeester is nagegaan
welke stappen genomen zijn en
heeft de raad hierover
geïnformeerd

T-607

De wethouder zegt toe na te gaan of het gebruikte puin voor De raad is op de hoogte gebracht Afvoeren
de wegverharding Boslaan qua vervuiling binnen de
dat het gebruikte puin voldoet aan
toleranties blijft
de norm KOMO BRL 2506

T-609

De burgemeester zegt toe de gevraagde jaarverslagen van
de Koninklijke Marechaussee naar de raad te sturen en hen
te informeren over de inzet van de marechaussee m.b.t.
mensensmokkel

De raad is geïnformeerd dat de
jaarverslagen niet openbaar zijn
en er is uitleg gegeven over de
inzet van de marechaussee

Afvoeren

T-613

De wethouder zegt toe dat de reactie op de door de raad
ingediende zienswijze op de begroting 2022
Omgevingsdienst Groningen naar de raad gestuurd zal
worden

De raad heeft de reactie op de
zienswijze ontvangen

Afvoeren

T-628

De wethouder zegt toe dat hij gaat onderzoeken op welke
wijze duidelijk vermeld kan worden hoe de aanlevering van
(asbesthoudend) golfplaten bij de milieustraten dient te

De informatie op de website is
uitgebreid

Afvoeren

Afvoeren

Nummer Omschrijving

Wijze van afdoening

Afdoeningsvoorstel
Agendacommissie

geschieden
S-604

De fractie van Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen
over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) die op 1 juli 2021 van kracht is.

De schriftelijke vragen zijn
beantwoord

Afvoeren

S-621

De CDA fractie stelt - in vervolg op de motie - schriftelijke
vragen over Wonen in Westerwolde.

De schriftelijke vragen zijn
beantwoord

Afvoeren

M-593

De raad verzoekt het college:
a.
Om de mogelijkheden te onderzoeken om de
zogenaamde stembarometer in de website van onze
gemeente te implementeren;
b.
De uitkomsten van dit onderzoek, inclusief
kostenoverzicht, voor het zomerreces aan de raad aan te
bieden.

Er is onderzoek gedaan en er ligt
een afdoeningsvoorstel voor.

Uitvoering geven aan
afdoeningsvoorstel

Uitleg afkortingen
O = onderwerp
T = toezegging
M = motie
S = schriftelijke vragen

