Van: 01-01-2015 T/m 27 januari 2021
Aantal openstaande toezeggingen : 13
Datum
26-02-2019

Titel
Toezegging inzake bijeenkomst integrale buurtaanpak

Toelichting
Portefeuillehouder Domein
De burgemeester zegt toe dat zij in het
V.L.W.A. Heijnen
Algemene Zaken
college de wens van de raad zal aankaarten
om een bijeenkomst te organiseren waarin
wordt ingegaan op de
(domeinoverschrijdende) integrale
buurtaanpak.

19-03-2019

Toezegging inzake onderzoeksrapport

24-08-2020

Toezegging inzake banden met Chinese stad Chengdu

06-07-2021

Toezegging inzake opnemen meerjarenindicatoren in de
jaarrekening

20-07-2021

Toezegging inzake inzichtelijk maken terugdringingen extern
advies

De portefeuillehouder zegt toe het
onderzoeksrapport over -past performancetoe te sturen aan de raad.
De raad wordt geïnformeerd over de aard
en omvang van de banden met Chengdu en
welke resultaten dit oplevert voor
Maastricht.
Burgemeester Penn-te Strake zegt toe
vanaf 2022 meerjarenindicatoren te zullen
meenemen in de gehele jaarrekening.
PvdA (Slangen) vraagt de wethouder of hij
de derde bullet in de breed gesteunde motie
waar staat 'de gemeenteraad ook te
informeren bij vorderingen' wil meenemen in
wat er gebeurt met de externe advisering.
Dan ziet zij dit terug.

Afdoening
Onderhanden: Raad is via RIB d.d. 05-03-2020 geïnformeerd. Daarin is
de volgende stand van zaken gedeeld: De experimenten dragen, zoals
onder 3.3 aangegeven, bij aan de organisatieontwikkeling op het gebied
van gebiedsgericht werken. Momenteel is daartoe, vanuit de opgave
burger-en overheidsparticipatie, een visie op gebiedsgericht werken in
ontwikkeling. Hierin wordt ook de verkenning in het kader van de
'integrale buurtaanpak' meegenomen, waarover u eerder bent
geïnformeerd (RIB, 6 juli 2020), zodat we u in samenhang over deze
thematiek kunnen informeren, uiterlijk in het derde kwartaal van 2021.
De raad wordt in Q3 2021 verder geïnformeerd over ontwikkelingen
integrale buurtaanpak.

J.M. Janssen

Algemene Zaken Onderhanden: onderzoek is naar verwachting einde van het jaar gereed.

V.L.W.A. Heijnen

Algemene Zaken Onderhanden. Het beeld uit de evaluatie (RIB 6 februari 2018) is
grotendeels nog actueel. De toezegging wordt afgedaan met de
rapportage over de eerstvolgende bestuurlijke ontmoeting post-corona.

A. Penn-te Strake

Algemene Zaken Onderhanden

F.H. Bastiaens

Algemene Zaken

Wethouder Bastiaens geeft aan dat dit bij de
begroting terugkomt. Daar zit ook zeker het
element van het extern advies bij.
20-07-2021

Toezegging inzake open dag

12-10-2021

Toezegging inzake informatie- en archiefbeheer

26-10-2021

Toezegging inzake Magisch Maastricht 2021

03-11-2021

Toezegging inzake participatiebeleid

Ook werd het idee geopperd door D66 om H.W.M. Jongen
een open dag te organiseren voor de
Maastrichtse bevolking en dat zal hij
voorleggen aan de instellingen en de raad
daarover berichten.
Wethouder Bastiaens zegt toe medio
F.H. Bastiaens
oktober 2022 (indien mogelijk of nodig
eerder) een RIB naar de raad te sturen met
de stand van zaken van het informatie- en
archiefbeheer van de gemeente Maastricht.
De wethouder zegt toe de raad te
informeren mochten zich verontrustende
ontwikkelingen voordoen m.b.t. het
alternatieve plan voor Magisch Maastricht
2021.
De wethouder kijkt nog goed naar de
gemaakte opmerkingen over o.a. de
spelregels van de nationale ombudsman,
organisatie, stadsdeelleiders, de evaluatie
van Pagina 3 van 4
eerdere inzet, de kosten van
burgerparticipatie en voorbeelden van de
inzet in andere
gemeenten en naar een integrale aanpak
van dit onderwerp (met als drager het
participatiebeleid).

Algemene Zaken Onderhanden: we hebben contact opgenomen om het voorstel te
bespreken. Zodra dit is gebeurd, informeren we raad over de uitkomst.

Algemene Zaken

J. J.M. Aarts

Algemene Zaken

V.L.W.A. Heijnen

Algemene Zaken

03-11-2021

Toezegging inzake beantwoording vraag over externe inhuur

14-12-2021

Toezegging inzake overzicht coronagelden

14-12-2021

Toezegging inzake rapporteringstolerantie

18-01-2022

Toezegging inzake mediamix

Wethouder Bastiaens komt voor de
F.H. Bastiaens
behandeling van de begroting op 9-11-2021
schriftelijk terug op de inzet van de externe
inhuur en de opname daarvan in de P&Ccyclus.
De wethouder zegt toe een overzicht te
geven van de coronagelden die er zijn
ontvangen.
De wethouder zegt toe de vraag over de
rapporteringstolerantie schriftelijk te
beantwoorden.
De burgemeester zegt toe terug te komen
op hoe digitaal onvaardige burgers
worden bereikt.

J. J.M. Aarts

J. J.M. Aarts

A. Penn-te Strake

Algemene Zaken Status 27 januari 2022:
Onderhanden. Uiterlijk bij eerstvolgend P&C document wordt de
uitwerking van de motie en stand van zaken toegelicht.

Algemene Zaken Status 27 januari 2022:
Onderhanden. Toegezegd dat het overzicht bij Jaarrekening 2021 wordt
toegevoegd.
Algemene Zaken Onderhanden. Behandeling in Commissie Begroting en Verantwoording
en Domein-vergadering Algemene Zaken is aanstaande in voorbereiding
op het voorstel voor de raad.
Algemene Zaken

