Van: 01-01-2015 T/m 27 januari 2021
Aantal openstaande toezeggingen : 8
Datum
20-04-2021

Titel
Toezegging inzake Urban Oasis

Toelichting
Portefeuillehouder Domein
Groep Alexander Lurvink vraagt wethouder H.W.M. Jongen
Economie en
Jongen een toezegging te doen om het
Cultuur
initiatief van Urban Oasis gecoördineerd en
constructief op te pakken en beleidsmatig in
te richten in samenwerking met de
afdelingen cultuur en sociaal domein, maar
ook economie.

Afdoening
Onderhanden: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder,
betrokken ambtenaren en initiatiefnemers. Er komt voor het zomerreces
een vervolg afspraak waarbij gebruikt gemaakt wordt van het nieuwe
instrument de omgevingstafel.

Wethouder Jongen zegt toe dat het college
op constructieve wijze in gesprek is met
Urban Oasis, maar waarschuwt dat het tijd
nodig heeft.
22-06-2021

Toezegging inzake voorstel binnensportaccommodatie

Wethouder Jongen biedt als eerste namens H.W.M. Jongen
het college zijn oprechte excuses aan voor
de interne miscommunicatie over de
koppeling tussen enerzijds het afbreken van
de sporthal in De Heeg en de
ingebruikname van sporthal De Groene
Loper. Er is geen direct verband. De heer
Beckers heeft terecht gesteld dat dit niet
had mogen gebeuren. Het college adviseert
de motie positief. Het kan met het eind van
het jaar met een concreet voorstel komen
wat betreft de binnensportaccommodatie.
Dan zal duidelijk worden wat dit betekent
voor de huidige gebruikers en de nieuwe
gymvoorziening aan de basisschool. Het
college is bezig samen met de sporters
inzichtelijk te maken welke kosten dit met
zich meebrengt. Hij kan toezeggen dat er
eind december een concreet voorstel ligt.

Economie en
Cultuur

Onder handen. Het onderzoeksrapport transitieplan De Heeg is in
november gereed. Behandeling in de raad (formele besluitvorming) is
gekoppeld aan de behandeling van de nota 2e tranche binnensport
accommodaties, gepland voor 2e kwartaal 2022. Dit omdat de sluiting
van sporthal De Heeg niet los gezien van worden van alle andere
ontwikkelingen m.b.t. binnensport + IHP VO. Daarnaast wordt
momenteel gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst met Orange
Capital Partners (OCP). Hiermee wordt de basis gelegd voor de
uitgangspunten en de te maken afspraken voor de ontwikkeling van een
vernieuwd centrumplan en voor de te overbruggen beheerperiode.

20-07-2021

Toezegging inzake taalonderwijs

H.W.M. Jongen
Verder kwam D66 met het voorstel om
contact op te nemen met Universiteit
Maastricht en Hogeschool Zuyd over
Nederlandse les voor buitenlandse
studenten. Dit gebeurt al, maar de ervaring
is dat buitenlandse studenten in het eerste
jaar druk zijn met het ontdekken van de stad
en minder met Nederlands studeren, maar
dat de belangstelling hiervoor eerder
ontstaat in het tweede en derde jaar, waar
deze voorzieningen minder aanwezig zijn.
Hij zal contact opnemen met de instellingen
om te zien of zij bereid zijn dit mogelijk te
maken in het tweede en derde jaar en dat
aan de raad rapporteren.
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Onderhanden: we hebben contact opgenomen om het voorstel te
bespreken. Zodra dit is gebeurd, informeren we raad over de uitkomst.

20-07-2021

Toezegging inzake plan voor de jeugd

03-11-2021

Toezegging inzake veiligheidssituatie MVV-stadion

03-11-2021

03-11-2021

03-11-2021

14-12-2021

14-12-2021

H.W.M. Jongen
De burgemeester vangt aan met haar
beantwoording, beginnend bij de opmerking
van mevrouw Slangen over de jeugd en wat
het college hiervoor doet. Ten aanzien van
Plein '92 zijn er specifieke problematieken
die de portefeuille Veiligheid al een tijdje
kent en waar met politie, handhaving en
allerlei sociale partners aan de slag mee is
gegaan om persoonsgericht te analyseren
en het gedrag te verbeteren. De politie heeft
hier een plan van aanpak voor uitgewerkt,
wat besproken is met het buurtnetwerk. Er
is ook gesproken over de aanpak van
Zorg&Veiligheid over een specifieke
criminele jeugdgroep, die zeer succesvol is
geweest en die nu onder controle lijkt te zijn.
Wat betreft de jeugd in het algemeen voelt
de burgemeester zich ook zeker
aangesproken. De jeugd kan zich eigenlijk
alleen maar ontwikkelen door sociaal en
dicht bij elkaar te zijn en dat is dit jaar erg
lastig geweest. Er zijn grote zorgen over de
gevolgen hiervan. Verder is er relatief weinig
te doen voor jeugd in de stad en zou zij
graag de jeugd en hun welbevinden op de
agenda zetten. Zij zegt toe dit mee te
nemen in het college, een analyse te maken
van wat er beter kan en een plan te maken
over hoe met de raad in contact over te
treden.

Wethouder Jongen zal zodra het rapport
over de veiligheidssituatie van het MVVstadion
beschikbaar kan worden gesteld dit ook met
de raad delen en daarop terugkomen.
Toezegging inzake stadspeiling
Bezien zal worden hoe studenten beter bij
een stadspeiling kunnen worden betrokken.
De raad
zal over het resultaat daarvan worden
geïnformeerd.
Toezegging inzake al dan niet toepassen status majeur project op Het college zal nagaan in hoeverre de
Middenzaal
status van majeur project van toepassing is
en de raad hier
op korte termijn over informeren.
Toezegging inzake informeren raad over voortgang realisatie
Het college zal de raad tijdens en na het
Middenzaal
haalbaarheidsonderzoek op passende
momenten
informeren over de voortgang in de
realisatie van de Middenzaal.
Toezegging inzake evalueren economische ontwikkelingen
Wethouder Heijnen zegt toe eens per jaar
de economische ontwikkelingen te
evalueren en met de raad te bezien of de
economische visie op koers ligt.
Toezegging inzake overzicht vergunningen

Wethouder Heijnen zegt toe een overzicht
te maken van vergunningen die
vereenvoudigd of geschrapt zijn om
regeldruk
te verminderen en deze met de raad te
delen.
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Afgedaan: U bent middels RIB 2021.35305 d.d. 13 december 2021
geïnformeerd over de afdoening van de toezegging.
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Afgedaan:
U bent middels RIB 2021.35305 d.d. 13 december 2021 geïnformeerd
over de afdoening van de toezegging.
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