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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Afspraak is afspraak’. Een rekenkameronderzoek naar de 

afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de periode maart 
2018 tot en met maart 2021. 

 

Voor het eerste rekenonderzoek in 2021 is gekozen voor een onderwerp dat de 
samenwerking tussen de Raad en het College van B&W betreft: de opvolging van 

aangenomen moties en amendementen en toezeggingen. Dit thema is naar voren gekomen 

in de inventarisatie onder de raadsfracties. Daarnaast wordt het ook gezien als een goede 
inhoudelijke start vanwege de nieuwe samenstelling van de rekenkamer na een 

overbruggingsperiode.  

 
Moties en amendementen zijn voor u belangrijke instrumenten om concrete wijzigingen in 

voorgesteld beleid in stemming te brengen. Toezeggingen gaan meestal om aanvullende 

informatie over raadsvoorstellen of rapportages. Met name tijdens de begrotingsbehandeling 
worden ieder jaar veel moties en enkele amendementen ingediend. 

 

Voor u is het van belang dat moties en amendementen die u hebt aangenomen ook worden 
uitgevoerd en dat toezeggingen worden nagekomen, duidelijk, volledig en tijdig. Bovendien 

moet deze uitvoering voor u gemakkelijk te volgen en terug te vinden zijn. 

 
Het eerste deel van deze rapportage, het bestuurlijk rapport, bevat de onderzoeksopzet 

met de vragen, de afbakening en het normenkader. Vervolgens beantwoorden we de 

onderzoeksvragen, trekken we conclusies en geven we u op basis daarvan een aantal 
aanbevelingen. 

In het tweede deel van het rapport treft u de bevindingen van het onderzoek aan. 

 
Met de aanbevelingen van dit onderzoek hoopt de rekenkamer een beeld te geven van de 

huidige situatie en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de opvolging van moties, 

amendementen en toezeggingen. Want: afspraak is afspraak. 
 

 

Margriet van Tulder 
Voorzitter rekenkamer Heerlen 
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1. Inleiding 
 
De rekenkamercommissie doet jaarlijks enkele onderzoeken. Onderzocht wordt de 

doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Met haar 

onderzoek wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad ondersteunen bij zijn 
controlerende taken, de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen 

verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten. 

 
Op verzoek van de Raad heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar de afhandeling 

van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de periode maart 2018 tot en 

met maart 2021. De resultaten rapporteren we hier. 
 

Moties en amendementen zijn voor de Raad belangrijke instrumenten om concrete 

wijzigingen in voorgesteld beleid in stemming te brengen. Toezeggingen kunnen gaan over 
alle onderwerpen die in de Raad besproken worden. Met name tijdens de 

begrotingsbehandeling, waarin het meerjarenbeleid ter vaststelling aan de Raad wordt 

aangeboden, worden ieder jaar veel moties en enkele amendementen ingediend en vele 
toezeggingen gedaan. 

 

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een voorgesteld besluit, verordening, plan 
en/of beleidsnota dat door het B&W is voorgesteld en ter vaststelling bij de Raad ligt. Dit is 

geregeld in artikel 147b van de Gemeentewet. Als een amendement door de Raad wordt 

aangenomen is dit bindend voor het College. Het College kan aangenomen amendementen 
dus niet naast zich neerleggen. 

Moties zijn geregeld in het Regelement van Orde van de gemeente. Een motie is een korte 

en gemotiveerde verklaring van de Raad, waarmee een oordeel, wens of verzoek aan het 
College of de Raad wordt uitgesproken. Dit betreft niet een wijziging van een (voorgesteld) 

raadsbesluit, maar een uitspraak over een onderwerp dat wordt besproken om het College 

uiteindelijk op te dragen iets te doen of juist iets niet te doen. 
Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering een schriftelijke motie indienen, deze wordt 

vervolgens tijdens een raadsvergadering besproken. Deze is ‘aanvaard’ als een meerderheid 

van de gemeenteraad voor de motie stemt. Als de Raad een motie aanneemt wil dit zeggen 
dat het een door de Raad gedragen politieke uitspraak is. Het is geen wijziging van een 

besluit en is daarmee niet bindend.  

Een toezegging aan de Raad kan worden gedaan door de burgemeester of een wethouder. 
Toezeggingen betreffen meestal aanvullende informatie over onderwerpen die aan de orde 

zijn in de Raad. 

 
Voor de Raad is het van belang dat moties en amendementen die zijn aangenomen ook 

worden uitgevoerd en toezeggingen worden nagekomen: duidelijk, volledig en tijdig. De 

rekenkamer heeft de praktijk van de afhandeling over de periode maart 2018 – maart 2021 
op deze criteria onderzocht. In dit verslag wordt over de bevindingen gerapporteerd een 

worden aanbevelingen gegeven om de kwaliteit van het afhandelingsproces te verbeteren.  
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2.  Onderzoeksopzet 
 

2.1. Onderzoeksvraag. 

 

Het doel van het onderzoek is om de Raad inzicht geven in de kwaliteit van de nakoming 
van en informatievoorziening over moties, amendementen en toezeggingen en te komen tot 

aanbevelingen ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol van de Raad. 

 
De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

In hoeverre voert het College van B&W van Heerlen aangenomen moties en 
amendementen uit en komt het zijn toezeggingen aan de Raad na, wat is de kwaliteit van 

de informatievoorziening hierover aan de Raad,  

en welke verklaringen zijn er voor eventuele niet uitvoering van moties en amendementen, 
niet nakoming van toezeggingen en/of gebrekkige kwaliteit van de informatievoorziening? 

 

De volgende deelvragen zijn in het onderzoek beantwoord: 
1. Welke moties en amendementen zijn aangenomen en welke toezeggingen zijn gedaan in 

de raadsvergaderingen in de periode maart 2018 tot en met maart 2021. 

2. Welke richtlijnen en systemen hanteert de griffie om moties, amendementen en 
toezeggingen te organiseren? 

3. Welke richtlijnen en systemen hanteert het College om moties, amendementen en 

toezeggingen te organiseren? 
4. In hoeverre komt het College moties, amendementen en toezeggingen tijdig en volledig na? 

5. Wat is de kwaliteit van de informatie aan de Raad over uitstaande moties, amendementen 

en toezeggingen? 
6. Hoe zijn eventuele gebreken in de uitvoering van moties en amendementen en de 

nakoming van toezeggingen en/of de kwaliteit van de informatievoorziening aan de Raad te 

verklaren? 
 

2.2. Afbakening en normenkader. 

Onderzocht zijn de moties, amendementen en toezeggingen die zijn gedaan in de 
raadsvergaderingen in de periode maart 2018 tot en met maart 2021. Het geheel wordt 

verder in dit rapport afgekort tot MAT’s. Toezeggingen die in de commissievergaderingen 

zijn gedaan zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat de werkwijze rondom 
toezeggingen in de commissievergaderingen verschilt met die in de raad en om de omvang 

van het te onderzoeken databestand te beperken. 

 
Het gehanteerde normenkader betreft de afhandeling van MAT’s en de organisatie van het 

proces dat daarvoor wordt gebruikt. 

 
Genoemde MAT’s zijn beoordeeld op de status van de afhandeling, tijdigheid, volledigheid en 

kwaliteit.  

 Status van de afhandeling: afgehandeld, niet afgehandeld of nog in behandeling. De 

vaststelling van de status is gedaan door de griffie of door een vertegenwoordiger van de 
betreffende teams binnen de domeinen.  

 Tijdigheid: over termijnen voor het opvolgen van MAT’s bestaan binnen de gemeente 

Heerlen geen algemene afspraken. Daarom is per MAT bekeken of er termijnen zijn 

afgesproken. Als er een afgesproken termijn is vermeld dan is dit de richtlijn voor het 



Afspraak is afspraak.  
Een rekenkameronderzoek naar de afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de 

periode maart 2018 tot en met maart 2021. 
 

 

8 

beoordelen van de tijdigheid. Waar geen afgesproken termijn is vermeld (ervan 
uitgaande dat die niet is gevraagd of toegezegd, heeft de rekenkamer een (zeer ruime) 

inschatting gemaakt op basis van de inhoud van de MAT. Eventuele berichten van 

vertraging zijn meegenomen in de beoordeling door de termijn als medegedeeld te 
verlengen. 

 Volledigheid: bij elke MAT is op inhoud bekeken of deze volledig is afgehandeld.  

 De kwaliteit van de informatie aan de Raad is beoordeeld op duidelijkheid en relevantie1. 

 
Bij de procesorganisatie is bekeken of de gehanteerde systemen afspraken bevatten over de 

informatievoorziening; communicatie; beoordeling van de kwaliteit van de afhandeling 

(wanneer kan een MAT worden ‘afgevinkt’ als ‘nagekomen’); termijnen. Deze afspraken 
hebben we beoordeeld op eenduidigheid en controleerbaarheid2. 

  

2.3. Onderzoeksopzet. 
 

In dit onderzoek heeft de rekenkamer eerst de MAT’s in kaart gebracht. Daarnaast heeft de 

rekenkamer gekeken naar het systeem van registratie en afhandeling in de gemeente 
Heerlen. Aanvullend heeft de rekenkamer gekeken naar mogelijke verklaringen voor 

eventuele gebreken in de tijdigheid en volledigheid van de uitvoering van moties en 

amendementen en de nakoming van toezeggingen en/of de kwaliteit van de 
informatievoorziening aan de Raad over moties en toezeggingen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen: 
Fase 1  

 Inventarisatie van de MAT’s in raadsvergaderingen van maart 2018 tot en met maart 

2021. 

 Analyse van de beoordeling van de status, tijdigheid, volledigheid en kwaliteit van de 

afhandeling van moties en toezeggingen. Dit geeft een beeld van de uitvoering van moties 

en de nakoming van toezeggingen in de gemeente Heerlen en de kwaliteit van de 

informatie die de Raad daarover heeft ontvangen.  
 

Fase 2:  

 In kaart brengen en analyseren van de werkwijze voor het in behandeling nemen van 

moties en toezeggingen. Hiervoor zijn medewerkers van de griffie en van de 

bestuursafdeling geïnterviewd3.  

 Analyse van een selectie van 33 MAT’s uit de onderzoeksperiode 2018 - 2021 die nog 

niet nagekomen zijn, verdeeld over de vier commissies (Leefomgeving; Economische 
Stimulering; Maatschappij en Financiën; Ruimtelijke Ontwikkeling).  

In de analyse is gekeken naar het proces dat naar aanleiding van de MAT is ingezet; de 

wijze waarop de MAT is behandeld; de tijdigheid en volledigheid van de nakoming van de 
toezeggingen.  

 
1 Deze beoordelingen zijn gedaan door de rekenkamer en gebaseerd op de inschatting van de rekenkamer of 
de gegeven informatie duidelijk (is het begrijpelijk) en relevant (gaat het erover) is in het licht van de 

betreffende MAT.  
2 Eenduidigheid is opgevat als ‘iedere beoordelaar komt tot dezelfde conclusie’, controleerbaarheid is opgevat 

als ‘de beoordeling is onderbouwd met documentatie of verslaglegging uit Raad of commissie’. 
3 Amendementen maken deel uit van een besluit. De werkwijze daarvoor valt buiten het bestek van dit 
onderzoek. Er is alleen gekeken naar de berichtgeving over de nakoming van het amendement aan de Raad. 
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Door een evenwichtige selectie van een MAT naar 1) kernthema 2) periode 3) aard van de 
MAT, en 4) portefeuillehouders, moet deze analyse een goed beeld geven wanneer en om 

welke redenen de nakoming van een MAT in de gemeente Heerlen niet plaats vindt.  

Fase 3: 

 Rapportage van de bevindingen over de onderzoeks(deel)vragen, conclusies en 

aanbevelingen. 
 

2. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvraag met behulp van de deelvragen uit 
het onderzoek. 

 

Onderzoeksdeelvraag 1 
Welke moties en amendementen zijn aangenomen en welke toezeggingen zijn gedaan in de 

raadsvergaderingen in de periode maart 2018 tot en met maart 2021? 
 

In de onderzochte periode van 3 jaar is het aantal aangenomen moties en gedane 

toezeggingen dat per jaar gedaan wordt redelijk stabiel te noemen: ongeveer 20 moties en 
100 toezeggingen per jaar (tabel 3.1 in het bevindingenrapport).  Ruim 30% van de moties is 

ingediend binnen de één portefeuille: Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & 

Milieu (zie tabel 3.2). Toezeggingen worden het meeste gedaan bij thema’s in de portefeuille 
Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling (20%). Hiervan betreft de helft 

toezeggingen over het kernthema Centrumontwikkeling. 

 

Onderzoeksdeelvraag 2 

Welke richtlijnen en systemen hanteert de griffie om moties, amendementen en toezeggingen te 

organiseren? 
 

Er zijn binnen de gemeente Heerlen geen procedures of richtlijnen vastgelegd voor het 

verwerken van MAT’s door de Raad of de griffie. Er is wel een vaste aanpak ontstaan. Deze 
aanpak biedt echter weinig houvast bij het beheersen van de processen. Er zijn geen 

generieke afspraken over de tijd die het College heeft om MAT’s af te handelen of 

tussentijds te rapporteren over de voortgang. Soms wordt er een afspraak in het dictum van 
de motie of in toezegging vastgelegd, dit is echter geen standaard onderdeel. Gevolg is dat 

de uitvoering dus ook nooit te laat kan zijn. De rekenkamer signaleert dit als een mogelijk 

risico op ineffectiviteit. 
Er is wel een werkwijze te beschrijven bij de griffie om MAT’s te registreren en als 

afgehandeld af te vinken. De griffie registreert de MAT’s in twee niet-gekoppelde systemen: 

de ‘griffielijsten’ en de registratie in iBabs.  Er lijkt geen expliciete, gemeenschappelijke 
afspraak of werkwijze te zijn over het wanneer en het hoe van het gebruik van het ene 

systeem en van het andere systeem. Aanvullend zijn de beide systemen niet overeenkomstig 

in volgorde, opbouw en inhoud. Ook hier constateert de rekenkamer een risico op 
inefficiëntie en ineffectiviteit. 

 

Onderzoekdeelvraag 3 
Welke richtlijnen en systemen hanteert het College om moties, amendementen en toezeggingen te 

organiseren? 
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Gewoonte binnen het College is om in het eerste PHO na een vergadering de ingediende 
MAT’s te bespreken. Dan wordt een MAT neergelegd bij het relevante domein of team. Bij 

nadere analyse is gebleken dat wanneer de MAT -om de een of andere reden- niet aan de 

orde komt in het PHO, de kans bestaat dat deze vergeten wordt. Dit verklaart waarom 
MAT’s die niet in het PHO worden geagendeerd -en dus niet expliciet naar een 

verantwoordelijk team wordt toegedeeld- vaker niet worden afgehandeld. 

Er zijn geen afspraken binnen het College om de kwaliteit van de afhandeling van MAT’s te 
controleren. In het PHO worden in principe de nieuw ingekomen MAT’s besproken en 

toegedeeld, over tussentijds volgen op voortgang, tijdigheid zijn geen vaste afspraken en er 

wordt geen toets op volledigheid en kwaliteit gedaan voor de afhandeling van de MAT terug 
naar de Raad gaat. Er zijn geen afspraken over terugkoppeling van verwerkte MAT’s in het 

College, en op die basis dus ook geen terugkoppeling op performance. Er zijn op 

collegeniveau geen afspreken over monitoring op tijdigheid, kwaliteit, volledigheid. 
 

Onderzoeksdeelvraag 4 
In hoeverre komt het College de MAT’s tijdig en volledig na? 
 

Op basis van de beschikbare informatie kan de rekenkamer deze onderzoeksvraag slechts 

globaal beantwoorden. Bij extrapolatie van de resultaten van de steekproef wordt het 
volgende plaatje zichtbaar: 

 

Tabel 2.1: Overzicht van nakoming van MAT’s. 
 

Moties 

Aantal  

ingediend 

Uitgevoerd EN  

afgehandeld volgens procedure* 

Niet uitgevoerd* 

62 (100%) 
JA NEE 

4 (7%) 
38 (61%) 20 (32%) 

 

Toezeggingen 

Aantal  

gedaan 

Nagekomen EN  

afgehandeld volgens procedure * 

Niet nagekomen* 

315 (100%) 
JA NEE 

55 (17%) 
198 (63%) 62 (20%) 

* deze getallen en percentages van zijn geëxtrapoleerd uit de resultaten van de steekproef.  

 
Moties 

Op basis van de beschikbare griffielijsten en iBabs-overzichten lijkt 61% van de 62 moties te 

zijn afgehandeld. Hiervan is 86% tijdig en 82% volledig gerealiseerd. Bij analyse van de 
steekproef van 16 niet-uitgevoerde moties blijkt: 

 zeven zijn wel uitgevoerd (maar dus niet met de status afgehandeld opgenomen); 

 vijf moties zijn nog in behandeling of zijn uitgevoerd na de inventarisatie voor dit 

onderzoek;  

 vier moties zijn niet of nauwelijks uitgevoerd. 

 

Amendementen 

In fase 1 van het onderzoek is de status van de amendementen bekeken. Twee van de zes 
amendementen (33%) stonden in de griffielijsten niet afgevinkt als afgehandeld. Bij nader 

onderzoek bleken alle amendementen te zijn uitgevoerd. 
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Toezeggingen 
Op basis van (één van beide van) de registratiesystemen van de griffie is te concluderen dat 

63% van de 315 gemaakte toezeggingen is nagekomen, waarvan 79% tijdig en 76%. Bij nadere 

analyse van een steekproef van 15 toezeggingen die niet als afgehandeld staan geregistreerd, 
blijkt: 

 3 toezeggingen zijn wel nagekomen maar niet als zodanig geregistreerd op de lijsten van 

de griffie, noch in de eerste inventarisatie door de organisatie geïdentificeerd; 

 7 toezeggingen zijn om diverse redenen niet uitgevoerd; 

 5 toezeggingen zijn nog in behandeling of waren dat bij de inventarisatie voor dit 

onderzoek.  
 

Onderzoekdeelvraag 5 
Wat is de kwaliteit van de informatie aan de Raad over uitstaande moties, amendementen en 
toezeggingen? 

De kwaliteit van de informatie aan de Raad over uitstaande moties, amendementen en 

toezeggingen is matig.  
Over amendementen wordt niet expliciet teruggekoppeld, ook niet wanneer de uitvoering 

afwijkt van het besluit. 

De rekenkamer constateert dat het in de gemeente Heerlen niet gebruikelijk is om over de 
langer uitstaande MAT’s een tussenbericht aan de Raad te sturen.  

Moties: Zijn de moties afgehandeld, dan is de kwaliteit van de afhandeling over het algemeen 

goed: de documenten zijn bijna altijd duidelijk, relevant en volledig. Als door de rekenkamer 
de kwaliteit van de afhandeling van moties als “onvoldoende” wordt aangemerkt, dan wordt 

dit veroorzaakt door het niet/ niet tijdige informeren van de Raad over de voortgang of de 

afhandeling of doordat de informatie maar een deel van de motie betreft.  
Toezeggingen: De kwaliteit van de afhandeling van de toezeggingen is gemiddeld voldoende. 

De informatie waarmee toezeggingen zijn afgehandeld staat niet altijd in het systeem. Van 
die toezeggingen heeft de rekenkamer de kwaliteit van de informatie aan de Raad niet 

kunnen beoordelen. 

 

Onderzoeksdeelvraag 6 
Hoe zijn eventuele gebreken in de uitvoering van moties en amendementen en de nakoming van 

toezeggingen en/of de kwaliteit van de informatievoorziening aan de Raad over toezeggingen te 
verklaren? 

 

Om een beeld te krijgen van de redenen voor het niet nakomen van MAT’s of het niet 
toegankelijk zijn van de antwoorden voor de Raad, is een steekproef van niet uitgevoerde 

MAT’s nader geanalyseerd.  

 Moties worden bijna altijd uitgevoerd. De belangrijkste verklaring voor het feit dat veel 

moties de status “niet afgedaan” hebben in de registratiesystemen is dat de documenten 

die een terugkoppeling bevatten niet aan de openstaande motie worden gelinkt. De 
griffie weet dan niet altijd dat het om het nakomen van een motie gaat of vinkt de motie 

maar in één systeem af en niet in beide.  

 Amendementen worden altijd uitgevoerd. Hierover wordt echter niet (meer) expliciet 

teruggekoppeld naar de Raad. Hierover zijn ook geen afspraken gemaakt. 

 Toezeggingen worden vaker dan moties door het College vergeten, niet teruggekoppeld, 

anders geïnterpreteerd of niet uitgevoerd zonder de Raad daarover te informeren.  

Over moties en toezeggingen worden bijna nooit tussenberichten gestuurd, ook niet als de 
afdoening jaren op zich laat wachten. 
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De verklaring van de gebreken die de rekenkamer constateert is te vinden in de inefficiëntie 

van de registratie. Daarnaast blijkt uit de analyse van de opvolging van MAT’s dat het belang 

van terugkoppeling aan de Raad bij het College en in de organisatie niet voldoende ‘op het 
netvlies staat’.  

 

Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
 

In hoeverre voert het College van B&W van Heerlen aangenomen moties en amendementen uit en 

komt het zijn toezeggingen aan de Raad na, wat is de kwaliteit van de informatievoorziening 
hierover aan de Raad, en welke verklaringen zijn er voor eventuele niet uitvoering van moties en 

amendementen en nakoming van toezeggingen en/of gebrekkige kwaliteit van de 

informatievoorziening? 
 

Samenvattend kan de onderzoeksvraag als volgt worden beantwoord: 

 
Moties en amendementen worden in Heerlen nagenoeg altijd uitgevoerd. De kwaliteit van 

de uitvoering (volledigheid, duidelijkheid en relevantie) is gemiddeld goed.  

Toezeggingen worden aanmerkelijk vaker dan moties en amendementen niet nagekomen. 
Als ze worden nagekomen is de kwaliteit van de informatie gemiddeld voldoende.  

 

Moties en toezeggingen zijn zelden voorzien van een duidelijke planning (tijdsgebonden).  
 

De kwaliteit van de informatievoorziening aan de Raad (melding van afdoening) is 

onvoldoende. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn  
1) De inefficiënte registratie in twee afzonderlijke systemen;  

2) Het ontbreken van een verwijzing naar de motie in de memo’s of RIB’s of bij 

agendering wanneer het via een commissievergadering wordt behandeld. 
 

De Raad krijgt maandelijks een overzicht van openstaande moties en toezeggingen, maar 

vraagt zelf zelden naar de status ervan.  
Er is geen sprake van aanvullende actieve informatievoorziening vanuit het College naar de 

Raad in geval van vertraging, bijvoorbeeld in de vorm van tussenberichten.  

 
 

3. Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1. Conclusies. 

 

Op basis van het onderzoek trekt de rekenkamer de volgende conclusies. 
 

Afspraken over termijnen ontbreken 

Er zijn geen afspraken over termijnen waarbinnen van het College een afhandeling of een 
tussenbericht wordt verwacht, behalve wanneer dit in het dictum van de motie of de 

beschrijving van de toezegging is opgenomen.  

Er wordt niet gemonitord op de afhandeling (zie volgende conclusie). Hierdoor is het 
mogelijk dat een toezegging jarenlang op de lijst blijft staan zonder dat iemand daar iets mee 

doet. Het geven van een tussenbericht is geen gewoonte in de gemeente Heerlen. 
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Monitoring van de afhandeling is niet geregeld 
Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de monitoring van het informatieproces, 

zowel in de organisatie van de Raad als in de ambtelijke organisatie. Daarmee is er ook geen  

verantwoordelijke benoemd die signaleert als een MAT niet wordt opgepakt of niet 
compleet of tijdig wordt afgehandeld. Deze taak zou volgens de rekenkamer bij de griffie 

moeten worden gelegd. 

Er zijn geen afspraken gemaakt binnen het College over de sturing door portefeuillehouders 
op tijdige nakoming van moties en toezeggingen en de bespreking ervan in 

portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s). Niet alle bestuurders zijn even scherp op het tijdig 

nakomen van toezeggingen.   

 

Het niet benoemen van de MAT in een memo, RIB of raadsvoorstel zorgt voor een gebrekkige 

registratie. 
In de procedure zien we frequent dat het dubbele systeem van registratie niet goed werkt. 

Moties en toezeggingen worden in iBabs niet consequent gekoppeld aan de documenten die 

als reactie worden aangeleverd. Belangrijke verklaring daarvoor is dat de memo’s en RIB’s 
niet altijd verwijzen naar de motie of toezegging waarop het document een reactie is. 

Datzelfde geldt voor raadsvoorstellen die voortkomen uit een motie of toezegging. Dit leidt 

ertoe dat de relatie met een MAT niet wordt gemaakt en deze vaak onterecht als niet 
afgehandeld blijft staan. Voor een raadslid is het dan moeilijk om de informatie terug te 

vinden. 

 
Ook in de ambtelijke organisatie wordt gewerkt met dubbele lijsten. Wekelijks wordt in de 

portefeuillehoudersoverleggen met de wethouders overlegd over de nieuwe moties, 

amendementen en toezeggingen. Daarbij worden zowel de lijsten van de griffie gebruikt, als 
overzichten die geselecteerd op portefeuillehouder uit iBabs worden uitgedraaid. De 

meerwaarde van deze dubbele lijsten is niet duidelijk. 

 

Er is geen controle op kwaliteit. 

Het is onduidelijk wie de kwaliteit van afhandeling bewaakt. De portefeuillehouders zijn 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afhandeling van MAT’s binnen hun 
beleidsterreinen.  

Er zijn geen richtlijnen voor de griffie om de kwaliteit van de afdoening te beoordelen. 

Er zijn geen afspraken over de manier waarop de beoordeling van de afhandeling van MAT’s 
plaatsvindt en wie de afhandeling administratief verwerkt. MAT’s worden zonder overleg als 

afgehandeld afgevinkt. De Raad reageert hier in de regel niet op en neemt het voor 

kennisgeving aan. 
 

De MAT’s zijn niet altijd duidelijk. 

Het dictum van moties is niet altijd voldoende helder en consequent. Er wordt bijvoorbeeld 
gevraagd om een onderzoek uit te voeren, terwijl in dezelfde motie meteen al maatregelen 

benoemd worden die genomen moeten worden. Dit bemoeilijkt de uitvoering zoals in de 

opdracht of het verzoek van de Raad is verwoord.  
De griffie plaatst notatie van toezeggingen niet altijd in de context van het debat waardoor 

de toezegging naderhand niet altijd herleidbaar is. Het komt ook voor dat de 

portefeuillehouder ervoor kiest om een wijze van afhandeling te kiezen die beter aansluit bij 
de vraag zoals die in de Raad gesteld is, dan bij de wijze waarop deze vraag in de toezegging 

is genoteerd. De rekenkamer acht dit een goede aanpak, waarbij het wel van belang is deze 

toe te lichten. 
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Toezeggingen zijn echter niet altijd voldoende voorzien van een duidelijke planning 
(tijdsgebonden). Ook zijn ze niet altijd zelfstandig leesbaar, d.w.z. zo geformuleerd dat het 

voor iemand die de vergadering niet heeft bijgewoond duidelijk is waarop de toezegging 

betrekking heeft en wat er is toegezegd. 
 

Het registratiesysteem is inefficiënt omdat er parallel gebruik wordt gemaakt van twee 

registratiesystemen die niet zijn gekoppeld. 
De MAT’s worden op twee plekken geregistreerd. Dit levert problemen op in de registratie 

en monitoring van de MAT’s. De rekenkamer constateert dat beide systemen elkaar niet 

aanvullen, dat er bij de griffie geen sprake is van een gemeenschappelijke manier van werken 
met deze systemen. Dit leidt regelmatig tot inefficiëntie, onduidelijkheid en fouten:  

 soms wordt de informatie wel op de griffielijst vermeld, maar niet in iBabs geregistreerd. 

Soms staan stukken wel in iBabs maar zijn ze niet op vermeld op de griffielijst. 

 een toezegging staat in het ene registratiesysteem als afgehandeld, terwijl deze in het 

andere systeem niet is afgevinkt.  

 

Aantal toezeggingen is groot 
In de 35 reguliere raadsvergaderingen in de onderzoeksperiode (maart 2018 tot en met 

maart 2021) heeft het College 315 toezeggingen gedaan aan de Raad: gemiddeld 9 

toezeggingen per vergadering. In aanmerking nemend dat alle raadsvoorstellen al in een 
commissievergadering zijn besproken, is dit aantal volgens de rekenkamer aanzienlijk te 

noemen.  

De rekenkamer heeft de achtergrond van deze grote hoeveelheid toezeggingen niet 
onderzocht. Mogelijk hebben portefeuillehouders onvoldoende informatie voorhanden om 

de vragen van de Raad te beantwoorden? De Raad wordt dan tevredengesteld met de 

toezegging dat hij meer informatie zal ontvangen. Het kan ook zijn dat de Raad te veel 
(uitvoerings-) details wil weten en daardoor de wethouders overvraagt. Dit roept de vragen 

op bij de rekenkamer over de belasting van de gemeentelijke organisatie en als gevolg 

hiervan een mogelijke negatieve invloed op de inzet/ verwerking van de vragen en wensen 
van de Raad. 

 

Verschillen tussen portefeuilles in afhandeling van moties en toezeggingen 
Bij de afhandeling van moties en toezeggingen zijn verschillen zichtbaar tussen portefeuilles. 

Deze conclusie wordt met enige terughoudendheid getrokken, omdat de resultaten van de 

steekproef erop duiden dat moties vaak wel worden afgehandeld, maar dat de afhandeling 
niet met de Raad wordt gecommuniceerd.  Het openstaan in de registratiesystemen 

(griffielijst/ iBabs) betekent niet altijd dat de motie of toezegging is blijven liggen. Moties 

blijven soms erg lang ‘in uitvoering’. Als er dan uiteindelijk over wordt bericht, wordt de 
verbinding met de motie niet meer gemaakt. 

 

Opmerkelijke constateringen op basis van de griffielijsten: 

 binnen de portefeuille Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen is slechts één van 

de 8 ingediende moties afgehandeld;  

 voor Economie, Arbeidsmarkt en Sport staan 4 van de 7 ingediende moties nog open; 

 bij Openbare orde, samenwerking, P&O, communicatie staan 5 van de 10 ingediende 

moties nog open.  
De afhandeling en/of de informatie aan de Raad over de (voortgang) van de afhandeling bij 

deze portefeuilles lijkt meer aandacht te behoeven. 
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Van de door op de griffielijst geregistreerde niet nagekomen toezeggingen scoren de 
portefeuilles Openbare orde, samenwerking, P&O, communicatie enerzijds en Beheer en 

Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu anderzijds beide hoger dan het gemiddelde 

van 37% openstaand.  
 

3.2. Aanbevelingen 

 
De rekenkamer heeft tien aanbevelingen geformuleerd die de afhandeling van 

amendementen, moties en toezeggingen kunnen verbeteren. 

 

1. Stel termijnen voor afhandeling en tussenrapportages vast. 

Maak algemene afspraken over termijnen waarbinnen moties en toezeggingen dienen te 

worden afgehandeld en ook wanneer de Raad een tussenbericht verwacht. 

Het is aan te bevelen om in iedere motie en bij iedere toezegging de termijnen voor de 

uitvoering en eventuele tussenrapportages vast te leggen. Laat de voorzitter tijdens de 

vergadering aan de portefeuillehouder om een, realistische, termijn van afhandeling vragen. 
Als de portefeuillehouder deze termijn niet ter vergadering kan aangeven, dient hij/zij deze 

uiterlijk in de eerstvolgende raadsvergadering aan te geven. 

 

2. Controleer of de toezegging juist en duidelijk is genoteerd 

Het is aan te bevelen om bij iedere toezegging binnen een week te controleren of de notatie 

ervan aansluit bij de besproken inhoud en de toezegging daarop. Indien nodig kan de tekst 
van de toezegging (in samenspraak met de griffie) worden aangepast en kan de raad over de 

wijziging geïnformeerd worden.  

 

3. Zorg voor monitoring. 
Geef de griffie de opdracht de MAT’s te monitoren op de vastgestelde termijnen en u erop 

te attenderen wanneer de afhandeling niet volgens afspraak wordt nagekomen. Schoon de 

huidige lijsten op. 
 

4. Maak afspraken over de beoordeling van de kwaliteit van de afhandeling 

Stel de criteria vast waarop de afhandeling van MAT’s beoordeeld kan worden. Suggesties 
hiervoor zijn: volledigheid (zijn alle vragen/onderdelen geadresseerd?); duidelijkheid (is de 

afhandeling gesteld in klare taal); verklaring van afwijkingen (als er andere keuzes zijn 

gemaakt voor de afhandeling door het College dan gevraagd, wordt dit gemotiveerd 
aangegeven). 

 

5. Spreek af dat de wijze van uitvoering van een amendement wordt gerapporteerd en binnen 
welke termijn. 

 

6. Kies iBabs als registratiesystemen waar iedereen mee werkt en maak duidelijke 
procedureafspraken over de registratie van moties, amendementen en toezeggingen. 

Het raadsinformatiesysteem iBabs heeft de functionaliteit om overzichten te maken, waarbij 

kan worden aangegeven waarop geordend moet worden. Zo kunnen overzichten op 
bijvoorbeeld datum, op wethouder of op status (“nog niet afgehandeld”) uitgedraaid 

worden.  
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Maak in onderling overleg duidelijke procedure-afspraken tussen griffie, portefeuillehouders 
en ambtelijke organisatie hoe moties, amendementen en toezeggingen te registreren, de 

afhandeling te monitoren en de kwaliteit van de afhandeling te bewaken. 

We adviseren u om hierbij ook af te spreken dat in de documenten die de afhandeling van 
een motie, amendement of toezegging betreffen, expliciet wordt verwezen naar de 

betreffende MAT.  

 

7. Maak uw moties zo SMART mogelijk. 

Formuleer uw moties zorgvuldig. Hoe meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden een motie is, des te beter weet het College wat de Raad bedoelt en des te 
gemakkelijker kunt u de kwaliteit van de uitvoering beoordelen. Dit vereenvoudigt uw 

controlerende taak. 

 
8. Controleer de status van moties, amendementen en toezeggingen regelmatig. 

Ondersteun uw controlerende taak en zorg ervoor dat alle moties en toezeggingen die niet 

binnen de afgesproken termijn worden afgehandeld worden besproken in de raad. Streef 
naar overzichten waarop geen moties en toezeggingen staan die ouder zijn dan 2 jaar, 

zonder dat dit voorzien is van een toelichting op de reden hiervoor. 

 
9. Geef de griffie de opdracht om binnen 3 maanden te komen met een plan van aanpak om tot 

een heldere procedure en toetsingscriteria te komen.  

 
10. Aanbevelingen aan het College: 

 

 Formuleer toezeggingen zo specifiek en tijdsgebonden mogelijk en wees alert op de 

haalbaarheid van toezeggingen (naar tijd en inhoud).  

 Houd bij het doen van toezeggingen rekening met de met de behandelcyclus van de 

Raad.  

 Agendeer de moties en toezeggingenlijst in de reguliere PHO’s en wees kritisch op 

afwijkingen van termijnen, voor uzelf en naar de organisatie toe.  

 Als een motie of toezegging niet haalbaar blijkt, zorg dan voor een voor de Raad 

voldoende onderbouwing. 

 Agendeer en bespreek periodiek de voortgang van de afdoening van moties en 

toezeggingen in het College en ben scherp op de sturing op tijdige nakoming van moties 

en toezeggingen en de communicatie hierover met de Raad. 
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Bijlage 1: Bevindingenrapport 
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1. Introductie  
 
Voor dit onderzoek is op verzoek uit de raad gekozen voor een onderwerp dat de 

samenwerking tussen de Raad en het College van B&W betreft: de opvolging van 

aangenomen moties, amendementen en toezeggingen. In de volgende hoofdstukken treft u 
de bevindingen van het onderzoek aan. We rapporteren over de procedures en systemen 

voor het afhandelen van MAT’s, (paragraaf 2) geven een beschrijving van aantallen, thema en 

staat van afhandeling van de MAT’s die zijn meegenomen in het onderzoek (paragraaf 3) en 
rapporteren in groter detail over de staat van de afhandeling van een steekproef van MAT’s 

die in de griffielijsten openstaan in paragraaf 4. 

 

2. Procedures en systemen voor het afhandelen van moties, amendementen en 
toezeggingen. 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de weg die moties, amendementen en toezeggingen afleggen 

in de organisatie om afgehandeld te worden. Het beantwoordt onderzoeksvragen 2 en 3:  

 Welke richtlijnen en systemen hanteert de griffie om MAT’s te organiseren? 

 Welke richtlijnen en systemen hanteert het College om MAT’s te organiseren?  

 

In de werkwijze van de gemeente Heerlen van het registreren, verwerken en afhandelen van 

MAT’s worden in de commissievergaderingen en in de raadsvergaderingen verschillende 
procedures gevolgd4. Het onderzoek van de rekenkamer betreft de MAT’s ingediend in een 

raadsvergadering. 

 

2.1 Procedure voor MAT’s gedaan in de raadsvergadering. 

 

De griffie 
De medewerkers van de griffie zorgen registratie van moties, amendementen en 

toezeggingen. Na iedere raadsvergadering werkt de griffie de zogenaamde ‘griffielijst’ bij. 

Deze lijst bevat de eerder ingediende MAT’s die nog niet afgehandeld zijn, de (nieuwe) 
MAT’s van de laatste raadsvergadering worden hieraan toegevoegd. De bijgewerkte lijst 

wordt in het iBabs (het raadsinformatiesysteem) geplaatst onder de kop ‘Actielijsten 

 
4 Toezeggingen van collegeleden tijdens een commissievergadering worden op de actielijst geplaatst. Elke 

commissie heeft een eigen actielijst, waarbij elk actiepunt een nummer heeft en dit nummer blijft behouden. 

Daarbij worden ook de data vermeld (indien afgesproken) waarop het College toezegt het actiepunt af te 

handelen. Voor Corona werden de actielijsten iedere maand tijdens een fysiek overleg met het College 
doorgelopen. Op dit moment gebeurt dit via mail. 
* Nog niet vermelde afhandeldata worden toegevoegd of afhandeldata worden gewijzigd (dan wordt de oude 

datum op de lijst doorgestreept en een nieuwe datum toegevoegd zodat de commissie kan zien wat er is 
gewijzigd)  

* Afspraken worden gemaakt over de nog af te handelen actiepunten.  
In het portefeuillehoudersoverleg bespreekt het College deze actielijsten met de medewerkers in de 

organisatie.  

Actiepunten worden afgedaan met een notitie die via het programma Join wordt ontvangen. In deze notitie 
wordt het nummer van het actiepunt en de tekst van de actielijst vermeld. De notitie wordt in iBabs geplaatst, 
op de actielijst wordt de afhandeldatum toegevoegd. 

Iedere maand worden de actielijsten voor de commissies geagendeerd. Commissieleden spreken het College 
aan als toezeggingen niet of niet goed zijn afgehandeld. De actielijst wordt vervolgens door de commissie 

vastgesteld waarna de afgehandelde actiepunten van de lijst voor de komende commissievergadering worden 

afgevoerd. 
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commissie en Raad’, zodat eenieder deze kan raadplegen. De Raad wordt actief 
geïnformeerd met een mail. Betreffende mail wordt de dag na de raadsvergadering behalve 

naar Raad, ook naar commissieleden, College, rekenkamer, management, griffie en de 

teamleiders gezonden. 
Parallel wordt in iBabs gewerkt met een systeem met overzichten van MAT’s. Op basis van 

de griffielijsten voert de griffie de MAT’s op in iBabs.  

 
De griffie ontvangt de antwoorden op een motie of toezegging vanuit de ambtelijke 

organisatie via het interne mailsysteem. Zodra er een antwoord op een motie of een 

toezegging komt (in welke vorm dan ook, raadsinformatiebrief of memo) voegt de griffie 
deze toe aan iBabs. Er wordt dan een toezegging aangemaakt in het systeem die onder het 

betreffende agendapunt van de raadsvergadering wordt gehangen met het antwoord hieraan 

toegevoegd of het antwoord wordt aan een eerder aangemaakte deze toezegging (zonder 
antwoord) toegevoegd.  

 

De ambtelijke organisatie 
Moties worden via het College afgehandeld. Afhankelijk van de inhoud van de moties bepaalt 

het College of dit via een collegebesluit of een raadsvoorstel gedaan.   

 Bij een collegebesluit wordt de Raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (RIB). 

 Bij een raadsvoorstel wordt dit geagendeerd. 

De RIB of het raadsvoorstel wordt door de behandelend medewerker naar de griffie 

gestuurd.  

Als er nieuws is over een motie of als deze is afgehandeld dan geeft de griffie dit aan op de 
‘griffielijst’ onder de kop ‘stand van zaken’: bijv. ‘Memo in iBabs geplaatst d.d. 3 november 

2020’ of ‘In eerste helft 2019 volgt een notitie over dit onderwerp’. Er zijn geen afspraken 

gemaakt over de termijnen waarbinnen informatie over de voortgang of de afhandeling moet 
worden verstrekt. 

 

Amendementen maken, nadat ze zijn aangenomen, onderdeel uit van het raadsbesluit. Dat 
betekent dat de uitvoering in zijn geheel gebeurt. Er zijn geen afspraken gemaakt over 

terugkoppeling van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van een 

amendement. Op de overzichtslijst van de griffie staat op een schijnbaar willekeurig moment 
de opmerking ‘uitgevoerd’, zonder verdere toelichting. 

 

Toezeggingen worden in de regel afgehandeld door de portefeuillehouder, tenzij het zaken 
betreft waar het College collegiaal over moet besluiten. Daarmee bepalen de inhoud en de 

aard van de toezegging dus de route: 

 Geen collegebesluit nodig? De Raad wordt geïnformeerd via een memo. In de titel van 

de memo wordt meestal niet verwezen naar de toezegging. In de memo zelf gebeurt dat 

vaak wel. 

 Collegebesluit nodig? De Raad wordt via een RIB geïnformeerd. Ook deze RIB wordt als 

onderdeel van de ingekomen stukken in iBabs geplaatst. In de titel van de RIB wordt niet 
verwezen naar de toezegging. In de RIB wordt hier soms naar verwezen. 

 

2.2. Monitoring: controle van informatie en termijnen van afdoening. 
 

Formeel beoordeelt de Raad of een MAT met de verschafte informatie is afgehandeld.  In de 

praktijk beheert de griffie de MAT-lijsten en bepaalt de griffie ook of een MAT kan worden 
geregistreerd als afgedaan. In dat geval wordt dit op de nieuwe ‘griffielijst’ vermeld. Op dat 
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moment zouden ook bij MAT’s in iBabs de documenten moeten worden toegevoegd door 
de griffie. Dit gebeurt niet altijd. Andersom komt het ook voor dat een MAT wel wordt 

ingevoerd in iBabs maar niet wordt bijgewerkt op de griffielijst. 

 
Wanneer het College een memo, RIB of raadsvoorstel aanlevert, dan zet de griffie dit in 

iBabs, bij de eerder ingevoerde MAT. Wanneer daarmee de MAT is afgehandeld, dan wordt 

deze door de griffie in iBabs afgevinkt. De griffie signaleert dat het met name bij de 
documenten die het College aanlevert niet altijd helder is of het een antwoord op een 

motie of toezegging betreft. Daardoor komt het voor dat een document of mededeling in 

iBabs wordt opgenomen, maar daarbij niet wordt gekoppeld aan een motie of toezegging 
welke dan dus niet als afgehandeld wordt afgevinkt. Daardoor komt het voor dat de griffie 

een afhandeling van een MAT niet altijd als zodanig registreren in de systemen (en blijft de 

status dus ‘niet afgehandeld’). 
Er zijn geen afspraken gemaakt op basis van welke criteria de beoordeling van de afhandeling 

wordt gedaan. 

 
De bewaking van de afhandeling binnen de organisatie wordt gedaan in het 

portefeuillehouderoverleg door de verantwoordelijke domeinmanager/teamleider, samen 

met de verantwoordelijke wethouder. Wekelijks wordt de lijst in het 
portefeuillehouderoverleg (PHO) geagendeerd. Vandaar uit worden af te handelen acties 

toegewezen binnen de organisatie.  

Bij elke MAT staat de verantwoordelijke bestuurder (portefeuillehouder, PH) vermeld. Deze 
portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdigheid van de afdoening en 

voor de kwaliteit van de informatie rondom de afdoening. De domeinen weten welke 

onderwerpen bij hen horen en dus welke bestuurder waarover gaat. De portefeuillehouder 
bepaalt of het stuk voldoende kwaliteit heeft en de MAT wat het College betreft voldoende 

is afgedaan. Daarna wordt het naar de griffie verzonden. 

 
Als er iets blijft liggen heeft dat -volgens B&W- altijd een reden. De Raad wordt tussentijds 

niet altijd actief geïnformeerd over de stand van zaken, echter wel als erom gevraagd wordt. 

Binnen de organisatie zijn geen afspraken gemaakt over termijnen waarbinnen moties en 
toezeggingen dienen te worden afgehandeld of wanneer een tussenbericht aan de Raad 

gestuurd moet worden. 

 
De gemeenteraad ontvangt iedere besluitvormingscyclus de lijsten met openstaande MAT’s 

via iBabs. Op deze lijst staat de datum van de raadsvergadering waarin de motie of het 

amendement is aangenomen, de toezegging is gedaan. Met de Raad zijn, evenmin als binnen 
de organisatie, geen afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen iets moet zijn 

afgehandeld of er een tussenrapportage komt. Incidenteel wordt deze termijn wel aangeduid 

in de motie of toezegging. 
 

Na afhandeling door het College wordt een MAT op de aangepaste griffielijst nog een keer 

genoemd met status ‘afgehandeld’. Een maand later worden punten met de status 
‘afgehandeld’ door de griffie verwijderd van de griffielijst. Raadsleden ontvangen de griffielijst 

met MAT’s maandelijks bij de ingekomen stukken. 

 
Vanuit de gemeenteraad is controle niet georganiseerd. De beslissing van de griffie om een 

MAT als afgedaan te beschouwen wordt niet beoordeeld. Er wordt niet expliciet aandacht 

besteed aan de afhandeling van een MAT, tenzij een raadslid in de vergadering navraag doet. 
Dit gebeurt zelden. 
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Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de monitoring van het informatieproces, 

zowel in de organisatie van de Raad als in de ambtelijke organisatie. Daarmee is er ook geen  

verantwoordelijke benoemd die signaleert als een MAT niet wordt opgepakt of niet 
compleet of tijdig wordt afgehandeld.  

Er zijn geen afspraken gemaakt binnen het College over de sturing door portefeuillehouders 

op tijdige nakoming van moties en toezeggingen en de bespreking ervan in 
portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s).   
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3. Moties, amendementen en toezeggingen (MAT’s) in de raadsvergaderingen 

van maart 2018 tot en met maart 2021. 
 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen 1, 4 en 5:  

 Welke moties en amendementen zijn aangenomen en welke toezeggingen zijn gedaan in de 

raadsvergaderingen in de periode maart 2018 tot en met maart 2021? 

 In hoeverre komt het College de MAT’s tijdig en volledig na? 

 Wat is de kwaliteit van de informatie aan de Raad over uitstaande moties, amendementen en 

toezeggingen? 

 
Opgemerkt dient te worden dat in de eerste fase van het onderzoek zowel de aantallen als 

de kwaliteit van de MAT’s zijn beoordeeld op de informatie die voor de raad voorhanden is: 

in de overzichten van de griffie enerzijds, via IBabs anderzijds. Aanvullend is de griffie en de 
betrokken teams eenmalig verzocht om informatie te geven over de afhandeling van de 

MAT’s. 

In fase 2, de nadere analyse van een selectie van de MAT’s, werd verder ingezoomd. Bij 
verder doorvragen bij de verantwoordelijke teams, door het naluisteren van vergaderingen 

en door het koppelen van documenten, bleek regelmatig dat MAT’s die in de systemen open 

staan toch waren uitgevoerd. In dit licht moet de analyse van de gegevens in fase 1 worden 
bekeken. 

 

 

3.1. De ingediende moties, amendementen en toezeggingen. 

 

Op basis van maandelijkse overzichten van de griffie is een overzicht gemaakt van alle MAT’s 
die in de periode maart 2018 tot en met maart 2021 in een raadsvergadering zijn gedaan. 

Het totaaloverzicht is te vinden in onderstaande tabel 3.1. Tabel 3.2 laat in absolute en in 

relatieve getallen zien hoe de MAT’s zijn verdeeld over de beleidsvelden. 
 

Tabel 3.1: Moties, amendementen en toezeggingen in de raadsvergaderingen van maart 2018 tot 

en met maart 2021 
 

Jaar Aantal 

moties 

Aantal 

amendementen 

Aantal 

toezeggingen 

2018 20 2 87 

2019 20 4 102 

2020 20 - 114 

2021 2 - 12 

TOTAAL 62 6 315 
NB: In de lijsten van de griffie staan ook 10 nog openstaande moties uit 2017. Deze zijn niet meegenomen in 

het onderzoek. 

 
De lijst met moties van de griffie bevat de volgende informatie: titel van de motie; datum van 

indiening; de uitslag van de stemming; de betreffende portefeuillehouder; de stand van zaken; 

datum van het overzicht. 
De lijst met amendementen van de griffie bevat de volgende informatie: titel van het 

amendement; datum van indiening; de uitslag van de stemming, de betreffende 

portefeuillehouder, de stand van zaken; datum van het overzicht. 
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De lijst met toezeggingen van de griffie bevat de volgende informatie: omschrijving van de 
vraag; datum van de toezegging aan de Raad; de inhoud van de toezegging; de betreffende 

portefeuillehouder; de stand van zaken; datum van het overzicht. 

 
Tabel 3.2: Moties, amendementen en toezeggingen in de raadsvergaderingen van maart 2018 tot 

en met maart 2021 beleidsveld (in absolute getallen en in percentages) 

 

 Aantal  

moties* 

Aantal 

amendementen 

Aantal  

toezeggingen 

TOTAAL 62 6 315 

Openbare orde, 

samenwerking, P&O, 

communicatie 

10 (16%) 1 (17%) 42 (13%) 

Economie, Arbeidsmarkt 

en Sport 
7 (11%)  33 (10%) 

Beheer en Onderhoud, 
Mobiliteit, Duurzaamheid 

& Milieu 

19 (31%) 2 (33%) 55 (17%) 

Onderwijs, Jeugd, Cultuur, 
Erfgoed en Wonen 

8 (13%)  49 (16%) 

Middelen, Ruimtelijke 

Ordening en 
Herstructurering 

3 (5%) 2 (33%) 39 (12%) 

Integraal Ouderenbeleid, 

Buurtgericht Werken, 
Publieke Dienstverlening 

en Informatisering 

6 (10%)  19 (6%) 

Welzijn, 
Armoedebestrijding 

Centrumontwikkeling 

7 (11%) 1 (17%) 64 (20%) 

College* 2 (3%)  12 (4%) 

Presidium/Griffie   1 (0%) 

* dit verwijst naar moties en toezeggingen die op meer dan een portefeuille betrekking 

hebben.  
 

In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle moties (tabel a); amendementen (tabel b) en 

toezeggingen aan de Raad (tabel c) die in het onderzoek zijn beschouwd. 
 

 

3.2. Beoordeling van de afdoening 
 

Bij alle MAT’s is door de griffie voor dit onderzoek het kernthema per MAT aangegeven. 

Op basis daarvan zijn in de organisatie de volgende vragen gesteld: 

• Is deze MAT afgehandeld? Zo ja, wat is de datum van afhandeling?  

• Welke document(en) betreffen deze afhandeling (link naar bijbehorend(e) 

document(en) of een kopie hiervan als deze (nog) niet in iBabs staat of staan)  

• Wanneer en op welke wijze is de Raad geïnformeerd? 

• Als er vertraging is opgetreden in de afhandeling: wat was daarvoor de reden?  
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Met de informatie die is ontvangen van de griffie en vanuit de organisatie is de afhandeling 
van de MAT’s geanalyseerd. Een overzicht daarvan treft u aan in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Afgehandelde MAT’s met daarbij de indicatie van tijdigheid en volledigheid van 
afhandeling 

 

 Afgehandeld Tijdig Volledig 

Moties 38 (61%) 33 (86%) 31 (82%) 

Amendementen 4 (66%) 4 (100%) 4 (100%) 

Toezeggingen 198 (63%) 156 (79%) 151 (76%) 

 Het percentage bij ‘Afgehandeld’ betreft het totaal aantal MAT’s. Moties en toezeggingen die 

gedeeltelijk zijn uitgevoerd zijn beschouwd als ‘niet afgehandeld’. 

 De percentages onder ‘tijdig’ en ‘volledig’ betreffen de afgehandelde MAT’s. 

 

Moties: van de 38 afgehandelde moties is 86% tijdig en 82% volledig afgehandeld. 
Van vijf moties waarvan de organisatie aangeeft dat deze afgehandeld zijn, is de tekst van de 

motie niet aangetroffen door de rekenkamer. De rekenkamer heeft daardoor onvoldoende 

informatie en heeft geen oordeel kunnen geven over de tijdigheid en de volledigheid van de 
afhandeling.  

Bij geen enkele niet afgehandelde motie is een toelichting op eventuele vertraging gegeven.  

 
Amendementen: amendementen zijn besluiten van de Raad. Uit de eerste analyse blijken vier 

amendementen uit de genoemde onderzoeksperiode te zijn uitgevoerd zoals besloten. Over 

de uitvoering van twee amendementen hebben we geen uitsluitsel gekregen vanuit de 
organisatie. 

 

Toezeggingen: de toezeggingen zijn in 63% van de gevallen afgehandeld, waarvan ruim 
driekwart tijdig en volledig. 

 

Kwaliteit van de MAT’s 
Om de kwaliteit van de MAT’s te beoordelen heeft de rekenkamer gekeken naar de 

aspecten tijdigheid; duidelijkheid; volledigheid; relevantie. Op basis van de door de griffie 

geformuleerde toezegging heeft de rekenkamer het memo of de raadsinformatiebrief 
aangemerkt als goed, matig of slecht. Deze beoordeling wordt toegelicht onder tabel 6.4. Er 

is in deze fase van het onderzoek niet gekeken naar eventueel gegeven (mondelinge) 

toelichting in een commissievergadering. 
De kwaliteit van een deel van de toezeggingen is niet te beoordelen. Dat heeft verschillende 

redenen: 

 Van een gedeelte van de toezeggingen heeft de rekenkamer geen stukken aangetroffen.  

 Bij twee toezeggingen gaat het om vertrouwelijke stukken.  

 Toezeggingen zijn soms zo onduidelijk geformuleerd dat niet te beoordelen is of het 

antwoord duidelijk, volledig en relevant is.  

 Het komt voor dat een maatregel is uitgevoerd waarop de vraag betrekking had (bijv. 

het instellen van een klankbordgroep), maar dat er geen documentatie is gevonden dat 
de Raad geïnformeerd is. 
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Tabel 3.4: Kwaliteit van de afgehandelde MAT’s 
 

 Afgehandeld Goed Matig Onvoldoende Onbekend 

Moties 38 27 (71%) 6 (16%) 5 (13%) 0 

Amendementen 4 4 (100%)   0 

Toezeggingen 198 154 (78%) 11 (5%) 4 (2%) 29 (15%) 
Gehanteerde beoordelingscriteria: tijdigheid, volledigheid, duidelijkheid en relevantie.  

Goed: positief op 4 criteria. Matig: positief op 3 criteria. Onvoldoende: positief op minder dan 3 

criteria. Onbekend: geen/onvoldoende informatie gevonden om de kwaliteit te beoordelen 

 
Ook van de MAT’s die zijn aangemerkt als ‘nog niet afgehandeld’ is een lijst gemaakt. 

Daarmee betreft het een lijst van nog openstaande MAT’s. Om een beeld te krijgen van de 

verdeling van niet afgehandelde MAT’s over de portefeuillehouders is die informatie ook in 
het overzicht meegenomen. 

 

Tabel 3.5: Overzicht van de openstaande MAT’s per portefeuille: aantal en percentage van het 
totaal aantal ingediende MAT’s binnen betreffende portefeuille. 

 

 Aantal 
openstaande 

moties 

Aantal 
amendementen 

niet 

uitgevoerd* 

Aantal 
openstaande 

toezeggingen 

TOTAAL 24 (39%) 2 (33%) 117 (37%) 

Openbare orde, 
samenwerking, P&O, 

communicatie 

5 (50%)  22 (52%) 

Economie, Arbeidsmarkt en 
Sport 

4 (57%)  8 (24%) 

Beheer en Onderhoud, 

Mobiliteit, Duurzaamheid & 
Milieu 

4 (21%) 2 (100%) 23 (42%) 

Onderwijs, Jeugd, Cultuur, 

Erfgoed en Wonen 

7 (88%)  19 (39%) 

Middelen, Ruimtelijke 

Ordening en Herstructurering 

0 (0%)  15 (38%) 

Integraal Ouderenbeleid, 
Buurtgericht Werken, 

Publieke Dienstverlening en 

Informatisering 

1(16%)  6 (32%) 

Welzijn, Armoedebestrijding 

Centrumontwikkeling 

2 (29%)  20 (31%) 

College/combinatie van 
wethouders 

1 (50%)  4 (33%) 

* Een amendement is een raadsbesluit. Niet afgehandeld betekent dat de rekenkamer de informatie 

over de uitvoering van de genoemde amendementen niet heeft kunnen vinden en geen informatie 

heeft ontvangen uit de organisatie. 
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4. Openstaande MAT’s nader onderzocht 
 
De laatste deelvraag, deelvraag 6 luidt: 

 Hoe zijn eventuele gebreken in de uitvoering van moties en amendementen en de nakoming 

van toezeggingen en/of de kwaliteit van de informatievoorziening aan de Raad over 

toezeggingen te verklaren? 

 
Om een beeld te vormen van de verklaringen is een steekproef uit de MAT’s genomen. 

Deze steekproef is voorgelegd aan de betreffende afdeling met de vragen: 

1. Wanneer is bovenstaande MAT besproken in het portefeuillehoudersoverleg? 
2. Wat is in het portefeuillehoudersoverleg afgesproken over de afhandeling van deze 

MAT? (Graag notulen/actielijst bijvoegen) 

3. Welk team/domein heeft wanneer welke actie c.q. welke vervolgstappen 
ondernomen? (Graag documenten bijsluiten) 

4. Wat was het resultaat van de vervolgstappen? (Bijv. memo; RIB; verwijzing naar 

derden; mondelinge informatie van de wethouder aan de Raad/commissie). Graag 
documenten bijsluiten en/of datum van terugkoppeling aan de Raad of een commissie 

vermelden. 

5. Als een of meerdere stappen zoals die hierboven zijn vermeld niet zijn uitgevoerd, 
graag een verklaring hiervoor.  

 

De steekproef bestaat uit 16 moties, 1 amendement en 16 toezeggingen. Bij de selectie is 
gezorgd voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling op kernthema; jaar; aard van de 

MAT’s; portefeuillehouders. 

 
De respons uit de organisatie in fase 2 van het onderzoek is goed te noemen, hoewel wat 

traag. Enkele herinneringsmails waren nodig om in de gevraagde dossiers de antwoorden te 

krijgen. Over de toezegging ‘Informatie parkeren CBS volgt in Q2 2019’, gedaan in de 
raadsvergadering van 07-11-2018 (Kernthema: Wegen; verantwoordelijke PH: Claessens) 

hebben we geen informatie gekregen. 

 
In de volgende paragrafen worden de nader geanalyseerde MAT’s elk als volgt beschreven: 

 Motie, amendement of toezegging; 

 Het dictum van de motie of het amendement of de formulering van de toezegging; 

 Het proces: wat is er gebeurd? 

 De conclusie over de afhandeling. 

 

4.1. Amendement. 
 

Een raadslid kan door het indienen van een amendement tijdens een vergadering wijzigingen 

voorstellen op een voorgesteld besluit (artikel 147b Gemeentewet). Als een meerderheid 
van de Raad het amendement steunt wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit 

gewijzigd vastgesteld. Op de lijst van de griffie stonden twee amendementen als nog niet 

afgehandeld. Daarvan heeft de rekenkamer één amendement opgenomen in de steekproef 
voor nadere analyse. Het amendement betreft het vaststellen van de begroting 2018. 

 

Amendement: Klimaatbegroting 
Datum raadsvergadering: 07 en 08-11-2018 

Ingediend door: GroenLinks, CDA, OPH 
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Kernthema: Milieu 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens 

 

Dictum van het amendement 
Besluit om in de bestuurssamenvatting MBP2019-2020 de volgende zin op te nemen: ‘De in 

het coalitieakkoord afgesproken klimaatbegroting wordt vanaf de begroting 2020 als 

volwaardige paragraaf opgenomen in de gemeentebegroting en in de aanloop daar naartoe 
wordt in de jaarrekening 2018, die in 2019 aan de Raad wordt voorgelegd al een 

klimaatmonitor opgenomen als nulmeting. De monitor wordt vast onderdeel van de 

gemeentelijke jaarrekening.’ 
 

Wat is er gebeurd? 

Door dit amendement is de klimaatbegroting vanaf de begroting 2020 opgenomen. Over het 
proces heeft de rekenkamer geen informatie ontvangen. 

In de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 17-06-2020 en in een informatiebijeenkomst 

van de Raad van 08-10-2020 wordt de klimaatbegroting besproken. Daarbij wordt gesteld 
dat de klimaatbegroting ook de klimaatmonitor is. Hiervoor wordt de klimaatmonitor van 

Rijkswaterstaat gebruikt, die openbaar te raadplegen is. 

 
Conclusie 

Het amendement is -hoewel aangepast ten opzichte van het besluit- uitgevoerd. De Raad is 

hierover gedeeltelijk geïnformeerd. Het is de rekenkamer niet duidelijk of er een nulmeting 
is verricht en of die aan de Raad is gepresenteerd. In de presentatie aan de commissie RO is 

gesteld dat de begroting ook de monitor is. Het is niet duidelijk of dat laatste ooit met de 

Raad besproken is of door de Raad besloten is.  
De status ‘afgehandeld’ had in op de griffielijst aangepast moeten zijn. Het is de rekenkamer 

niet duidelijk waarom dit niet is gebeurd waardoor ten onrechte kan worden verondersteld 

dat dit amendement nog open staat. In iBabs wordt geen status van amendementen 
geregistreerd.  

 

4.2. Moties 
 

Uit de inventarisatie kwam naar voren dat er van de 62 moties die in de onderzoeksperiode 

zijn ingediend nog 24 moties de status ‘openstaand’ hadden op de griffielijst. Hiervan zijn 16 
moties geselecteerd voor een nadere analyse. Conclusie op basis van nadere analyse is dat 9 

moties wel zijn uitgevoerd, 2 niet zijn uitgevoerd en 5 moties ten tijde van de inventarisatie 

van de rekenkamer in uitvoering waren.  
 

4.2.1. Moties die wel zijn uitgevoerd 

 
Bij nader onderzoek blijken de volgende 8 moties wel (grotendeels) uitgevoerd (dit in 

tegenstelling tot de statusvermelding op de overzichten van de griffie): 

 Motie inzake notitie onderzoek naar alternatieve woonvormen, waaronder ‘tiny 

houses’. 

 Motie ‘Onderzoek monumentenbeleid’. 

 Motie ‘Camera in beeld’. 

 Motie Starterslening 

 Motie Etaleer het erfgoed en de transformatie 

 Motie ‘geef ondernemer meer ruimte voorafgaand aan kerstperiode’. 
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 Motie Aansluiting bij coalitie minimumloon naar €14,00 

 Motie Keurmerk kamerverhuurpanden. 

 

Motie inzake notitie onderzoek naar alternatieve woonvormen, waaronder ‘tiny 

houses’. 
Datum raadsvergadering: 04-07-2018 

Ingediend door PvdD 

Kernthema: Wonen 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 

Verantwoordelijke team/domein: Beleid Ruimte 

 
Dictum van de motie 

Vragen het College van Burgemeester en Wethouders:  

 als uitwerking van bovengenoemde passages in de Zomernota 2018 met een notitie 

te komen over de mogelijkheden om aan initiatieven voor Tiny Houses mee te 

werken;  

 deze notitie uiterlijk 01-12-2018 aan de Raad aan te bieden.  

 
Wat is er gebeurd? 

De motie is voor het eerst besproken in de raadsvergadering van 11-07-2018 en staat op de 

actielijst vanaf 20-08-2018. In het PHO is afgesproken dat een RIB wordt opgesteld hoe om 
te gaan met tiny houses. Deze RIB is opgesteld en aangeboden aan de Raad in november 

2018. De RIB is op 20-03-2019 in de commissie RO besproken. 

Er zijn daarna geen vervolgstappen afgesproken. Wel zijn er nadien diverse gesprekken 
gevoerd met potentiële initiatiefnemers, waaronder wooncoöperatie Tinyhouse Zuid-

Limburg. Die gesprekken liepen uiteindelijk stuk wegens het ontbreken van een geschikte 

locatie. Op dit moment vinden opnieuw gesprekken plaats met de bestuurlijk opvolger van 
genoemde wooncoöperatie, Tiny Wonen Limburg. Ook nu is beschikbaarheid van een 

geschikte locatie cruciaal om een project tot stand te doen komen. 

 
Conclusie 

In de RIB wordt verwezen naar de discussie bij deze motie in de Raad. Hier is een 

verkeerde datum vermeld (5 i.p.v. 4 juli) 2018. Voor de rekenkamer is niet duidelijk waarom 
deze motie niet als afgehandeld is aangemerkt in de overzichten van de griffie. De motie is 

ook in iBabs opgenomen, maar niet als afgehandeld afgevinkt. De RIB is hier niet gekoppeld 

aan de motie. 
 

Motie ‘Onderzoek monumentenbeleid’. 

Datum raadsvergadering: 07-11-2019 
Ingediend door: SP 

Kernthema: Cultureel Erfgoed 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 
Verantwoordelijke team/domein: Beleid Economie/Economie 

 

Dictum van de motie: 
Roept het College op:  

 Via eenvoudige inventarisatie de onderhoudsstaat van rijks- en gemeentelijke 

monumenten in kaart te brengen;  
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 De gemeentelijke erfgoed- en monumentenverordening aan de ruimte die de wet 

geeft aan te passen om voortaan actieve en passieve verwaarlozing aan te kunnen 

pakken. 
 

Wat is er gebeurd? 

De motie is besproken in het PHO. Daar is afgesproken dat inventarisatie van de toestand 
van monumenten iets voor team Handhaving is. Heerlen heeft 154 rijksmonumenten en 5 

gemeentelijke monumenten. De panden die in bezit zijn van gemeente Heerlen worden 

regelmatig geïnspecteerd door Monumentenwacht Limburg, waar de gemeente een 
lidmaatschap heeft. Panden die niet in bezit zijn van gemeente Heerlen zijn 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende eigenaren. Hier wordt gebruikelijk niet 

proactief geïnspecteerd, maar wel gereageerd op meldingen van mogelijke misstanden en/of 
verwaarlozing.  

 

Met betrekking tot het tweede onderdeel van de motie is besloten de Erfgoedverordening 
Heerlen uit 2012 te vernieuwen en te baseren op de modelverordening van de VNG uit 

2016. In de laatste zijn meer instrumenten opgenomen om verwaarlozing van monumenten 

aan te pakken. De nieuwe Erfgoedverordening is inmiddels van kracht.  
 

Conclusie 

Via Monumentenwacht Limburg is het gevraagde overzicht van de gemeentelijke 
monumenten wel beschikbaar maar de rekenkamer heeft geen documenten aangetroffen 

waaruit blijkt dat de gevraagde eenvoudige inventarisatie aan de Raad is toegezonden. Ook 

zijn er geen tussentijdse rapportages aan de Raad gevonden over de gevraagde aanpassing 
van de verordening. De nieuwe verordening is op 02-03-2021 door de Raad vastgesteld. In 

de nieuwe verordening is in artikel 13 opgenomen dat het verboden is onderhoud te 

onthouden aan een monument als dat onderhoud voor de instandhouding van dat 
monument noodzakelijk is. Hiermee is punt 2 van het dictum van de motie afgedaan. 

Hoewel de motie slechts is gedeeltelijk uitgevoerd (het College heeft verzuimd om de 

gevraagde inventarisatie aan de Raad te sturen, noch heeft zij aan de Raad laten weten 
waarom dit niet is gebeurd) is het doel van de motie (het aanpakken van actieve en passieve 

verwaarlozing mogelijk maken) via een aanpassing van de verordening geregeld. De 

rekenkamer heeft daarom de beoordeling ‘uitgevoerd’ gegeven. De uitvoering van de motie 
is in termen van communicatie echter beslist onvoldoende. 

 

Motie ‘Camera in beeld’. 
Datum raadsvergadering: 26-06-2019 

Ingediend door 

Kernthema: veiligheid 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Wever 

Verantwoordelijke team/domein: Domein Maatschappij, cluster Beleid Veiligheid 

 
Dictum van de motie 

Verzoekt het College: 

 meer bekendheid te geven aan Camera in Beeld en dit te doen via de website, social 

media en gemeentelijke publicaties; 

 ondernemers en inwoners die eigenaar zijn van camera’s op te roepen deze te 

registreren bij Camera in Beeld op de website van de politie, om zo de pakkans van 

criminelen te vergroten. 
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Wat is er gebeurd? 

Het is onbekend of deze motie in 2019 of 2020 in het PHO is besproken. Wel is het 

communicatieadvies over de motie voor het College op 26-06-2019 (= datum 
raadsvergadering,) gevonden, een memo met nadere info over camera in beeld. 

In het PHO van 20-09-2021 is besloten de Raad met een memo te informeren over de 

uitvoering van de motie. De concept memo is besproken en geaccordeerd in PHO 
Veiligheid d.d. 27-09-2021. Het is niet duidelijk of de acties die in de memo benoemd 

worden al eerder zijn uitgevoerd of pas na de bespreking van de motie in het PHO. 

Op 27-09-2021 heeft de Raad een memo over de uitvoering van de motie ontvangen via het 
RIS en is de motie als afgedaan aangemerkt. 

 

Conclusie 
De rekenkamer heeft de indruk dat de motie aan de aandacht ontsnapt is. Deze motie is 

namelijk na de raadsvergadering waarin deze is aangenomen niet in het PHO besproken. De 

motie is alsnog opgepakt door de vragen naar aanleiding van dit onderzoek. 
 

Motie Starterslening 

Datum raadsvergadering: 07-11-2019 
Ingediend door: OPH, PvdA, PvdD 

Kernthema: Wonen 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 
Verantwoordelijke team/domein: Beleid Ruimte 

 

Dictum van de motie: 
Verzoekt het College mitsdien: 

 in Gemeente Heerlen van start te gaan met de startersregeling van de Provincie 

Limburg, en 

 de uitvoering ervan in samenwerking met de Provincie te doen. 

 

Wat is er gebeurd? 

De eerste keer besproken in januari 2020, daarna nog diverse keren aan de orde geweest. 
Er is afgesproken dat de starterslening ook in Heerlen moet worden ingevoerd.  

Op 01-02-2021 is bij de beantwoording van raadsvragen over de kwetsbare positie van 

starters op de woningmarkt nogmaals bevestigd dat Heerlen in 2021 deelname aan de 
starterslening wil introduceren. De Raad heeft de verordening starterslening op 23-06-2021 

vastgesteld (in het raadsvoorstel wordt verwezen naar de motie) en deze is per 01-09-2021 

ingevoerd en operationeel. 
 

Conclusie 

Deze motie is inmiddels als afgehandeld aangemerkt in de overzichten van de griffie. In iBabs 
is de motie wel opgenomen, maar niet als afgehandeld afgevinkt en het raadsvoorstel is hier 

niet gekoppeld aan de motie. 

 
 

Motie Etaleer het erfgoed en de transformatie 

Datum raadsvergadering: 05-11-2020 
Ingediend door: SP 

Kernthema: Cultureel Erfgoed 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 
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Verantwoordelijke team/domein: Beleid Economie/Economie 
 

Dictum van de motie: 

Draagt het College op: 

 Het rijke erfgoed en de hoopvolle transformatie te vertellen en visualiseren. 

 Daarbij de lessen van succesvolle projecten als M2015, Street Art en het Romeinse 

badhuis ten aanzien van vertellen en visualiseren van verandering toe te passen: 

tastbaar, innovatief en uitdagend. 

 De Raad begin 2021 een plan voor te leggen. 

 
Wat is er gebeurd? 

Onder meer op 09-11-2020 is de motie besproken in het PHO. Er is afgesproken dat er een 

voorstel aan de Raad geformuleerd zou worden en dat terugkoppeling zou gebeuren via een 
RIB. De bestuurder heeft (met steun van het team Beleid Economie) een terugkoppeling 

gegeven aan de Raad op 13-04-2021 met een RIB en er is een persbericht verstuurd. In de 

RIB staan de mogelijkheden beschreven van het vertellen en visualiseren van het Heerlense 
erfgoed. Er is geen planning in de tijd, wel een overzicht van de kosten. 

 

Conclusie 
In de RIB wordt aangegeven dat deze een antwoord is op de motie. Het is de rekenkamer 

niet duidelijk waarom deze motie niet als afgehandeld is aangemerkt in de overzichten van 

de griffie. Ook in iBabs is de motie wel opgenomen, maar niet als afgehandeld afgevinkt en 
de RIB is hier niet gekoppeld aan de motie. 

 

 
Motie ‘geef ondernemer meer ruimte voorafgaand aan kerstperiode’. 

Datum raadsvergadering: 05-11-2020 

Ingediend door: VVD, D66 
Kernthema: Economie 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: De Beer 

Verantwoordelijke team/domein: Beleid Economie/Economie 
 

Dictum van de motie: 

Verzoekt het College op: 

 om op korte termijn, in samenwerking met alle lokale ondernemers, te onderzoeken 

of het verruimen in regelgeving de ondernemers kan helpen hun omzet te vergroten 
door bijvoorbeeld kraampjes en/of winterterrassen toe te staan voor de zaak (in de 

buitenlucht); 

 andere mogelijkheden te onderzoeken/aan te bieden om de lokale ondernemers te 

helpen gedurende de feestdagenperiode; 

 dit binnen de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid te regelen; 

 om via Social Media op te roepen om de lokale ondernemers te ondersteunen; 

 om bedrijven en instellingen aan te schrijven met het verzoek i.p.v. kerstpakketten 

cadeaubonnen te verstrekken aan hun personeel om zo bij Heerlense ondernemers 

aankopen te kunnen doen. 

 
Wat is er gebeurd? 

De motie is geagendeerd voor het PHO Economie op 16-11-2020. Op de actielijst (PHO 

Economie) van 14-12-2020 is er het laatst melding van gemaakt (omdat de motie uitgevoerd 
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was). In het kader van de motie was het verzoek aan te haken bij de campagne ‘Haal het 
Lokaal’, door met het Ondernemersfonds, Heerlen Mijn Stad en BTM (bedrijventerreinen-

management), bijvoorbeeld door een gezamenlijke brief te sturen.   

Domein Economie -team Economie Ondernemershuis- heeft geschakeld met een aantal 
externe partners. Daarnaast zijn ondernemers en bedrijven ook via externe kanalen erop 

gewezen dat ze voor al hun vragen terecht konden (en kunnen) bij het Ondernemershuis 

(ook COVID-crisis gerelateerd). En speciaal in het kader van de kerstperiode is de actie 
‘Haal het Lokaal’ nog eens extra onder de aandacht gebracht (stimulans om inkopen, 

kerstpakketten e.d. vooral lokaal te kopen). Dit is voor 14-12-2020 uitgevoerd. 

De PH heeft enkele malen alle actie(s) mondeling in de commissie ES toegelicht (ook die in 
het kader van de Coronacrisis zijn opgepakt, van dit onderwerp, tot en met uitvoering 

noodfonds, uitbreiding terrassen, e.d.). 

Bij het afvoeren van het onderwerp op de actielijst is men zich niet bewust geweest van een 
gewenste schriftelijke terugkoppeling naar de commissie c.q. Raad. 

 

Conclusie 
Deze motie is slechts op onderdelen uitgevoerd, de Raad is hierover via de 

commissievergadering van ES geïnformeerd. Noch in de lijsten van de griffie, noch in iBabs is 

deze motie gemerkt als afgedaan. Naar de mening van de rekenkamer heeft het College 
invulling gegeven aan de strekking van de motie: een onderzoek met externen uit te voeren. 

De motie geeft vervolgens concrete invulling van de resultaten van het onderzoek 

(kraampjes, winterterrassen, oproepen via social media, stimuleren van lokale omzet), 
hetgeen al een invulling is van de vraag om onderzoek hierover. Dit is een moeilijk te 

combineren opdracht. 

Het College heeft de Raad niet geïnformeerd, wel is er in de functionele commissie 
meermalen over gesproken. Dat lijkt ook de juiste plaats voor het rapporteren van 

uitvoeringszaken.  

 
 

Motie Aansluiting bij coalitie minimumloon naar €14,00 

Datum raadsvergadering: 24-02-2021 
Ingediend door: SP, CDA, PvdA, PvdD, D66, OPH, PHB 

Kernthema: Inkomen 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Van Zutphen 
Verantwoordelijke team/domein: team Beleid Maatschappij 

 

Dictum van de motie: 
Spreekt uit dat: 

Heerlen zich aansluit bij de coalitie van gemeenten en organisaties ‘Voor 14’ en het College 

te verzoeken om deze aansluiting te bevorderen, aangezien Heerlen een spoedige verhoging 
van het minimumloon naar € 14,-- per uur noodzakelijk acht. 

 

Wat is er gebeurd? 
Wegens vakantie van de PH is dit niet in het PHO besproken, maar rechtstreeks per mail 

met de portefeuillehouder kortgesloten. Afgesproken is om een brief te sturen aan 

informateur Hamer met het verzoek om de motie in te brengen bij de besprekingen over de 
totstandkoming van een nieuw kabinet. Team Beleid Maatschappij heeft een brief opgesteld, 

deze afgestemd met de PH en verzonden naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter 

attentie van Informateur mevrouw M.I. Hamer. De kabinetsformatie duurt nog steeds voort. 
Of en in hoeverre de motie een plaats zal krijgen in het regeerakkoord is nog niet bekend. 
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 De griffie heeft op 12-08- 2021 een mail aan de raadsleden gestuurd, met daarin een link 
naar de verstuurde brief. 

 

Conclusie 
Deze motie is afgehandeld als gevraagd. Ten tijde van de inventarisatie door de rekenkamer 

was dit een nog openstaande motie. Zowel op de lijsten van de griffie als in iBabs is de 

status van de motie: afgedaan. 
 

Motie Keurmerk kamerverhuurpanden. 

Datum raadsvergadering: 05-11-2020 
Ingediend door: VVD, D66 

Kernthema: Wonen 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 
Verantwoordelijke team/domein: Team Beleid Ruimte 

 

Dictum van de motie 
Draagt het College op: 

1. Om uiterlijk voor het zomerreces van 2021 met een plan van aanpak te komen op 

basis van de inventarisatie (veiligheid, bouwkundig, omgeving) van alle 
kamerverhuurpanden in Heerlen. 

2. In dit plan van aanpak de uitwerking van een samen te stellen convenant met de 

pandeigenaren en publicatiemethoden. 
3. In dit plan, daar waar mogelijk, een verbinding te maken met de zorg. 

 

Wat is er gebeurd? 
De motie is voor het eerst besproken tijdens het PHO op 16-11-2020 en daarna nog 

diverse keren. De problematiek die uiteindelijk heeft geleid tot deze motie kwam vaker aan 

de orde, ook voor de motie. 
Van september 2020 t/m april 2021 is een trainee van Richting Zuid (provincie) aan de slag 

geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Afgesproken/bevestigd is nogmaals dat 

zij een plan van aanpak zou opleveren. 
Het plan van aanpak is op 15-06-2021 vastgesteld door het College. Hierin worden de drie 

opdrachten uit de motie nog eens aangehaald. De in het plan van aanpak beschreven 

actielijnen worden nu onder leiding van een projectleider verder uitgewerkt. 
De Raad is geïnformeerd met een RIB over het plan van aanpak kamerverhuur. 

 

Conclusie 
De rekenkamer heeft de motie in iBabs tweemaal aangetroffen: in het overzicht moties (waar 

de motie als openstaand wordt weergegeven) en in het overzicht RIB, waar de RIB ‘Plan van 

aanpak Kamerverhuur Heerlen’ staat én de motie Keurmerk Kamerverhuurpanden (als 
bijlage). 

Er is voor de afhandeling van de motie aangesloten bij een al lopend project.  

De Raad heeft via de RIB het plan van aanpak ontvangen, het is (nog) niet geagendeerd en 
besproken. 

 

4.2.2. Moties die niet zijn uitgevoerd 
 

Er zijn 3 moties niet uitgevoerd: 

 Motie Kiesbond (2018) 



Afspraak is afspraak.  
Een rekenkameronderzoek naar de afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de 

periode maart 2018 tot en met maart 2021. 
 

 

35 

 Motie De ontwikkeling van een marketingcommunicatiebeleid. (2019) 

 Motie ‘Onderzoek regenboogzebrapad’ (2018) 

 

 

Motie Kiesbond 
Datum raadsvergadering: 07-11-2018 

Ingediend door: SP, CDA, OPH, D66, VVD, GroenLinks 

Kernthema: Bestuur 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Roemer/Wever 

Verantwoordelijke team/domein: Bestuursdienst 

 
Dictum van de motie: 

Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op 

 Een gefundeerde analyse te maken van de staat van de democratie in Heerlen in het 

algemeen en die van onze buurten in het bijzonder; 

 Alle mogelijke ideeën, initiatieven en lessen in kaart te brengen om de democratische 

opkomst, invloed en deelname te vergroten; 

 Structureel contact met zoveel mogelijk niet-stemmers op te bouwen; 

 Begin 2019 een concreet voorstel voor eerste experimenten -met onorthodoxe 

initiatieven- aan de Raad voor te stellen. 

 

Wat is er gebeurd? 
Er is binnen de bestuursdienst geen documenten teruggevonden van acties die zijn 

ondernomen naar aanleiding van deze motie.  

 
Puttend uit zijn geheugen heeft een gepensioneerde medewerker het volgende resultaat 

gerapporteerd: 

1. In eerste aanleg zijn twee acties geïnitieerd:  
a) de organisatie van speeddebatten tussen inwoners en bestuurders (zowel Raads - als 

collegeleden) en  

b) een gesprek (in mei-juni 2019) met een drietal deskundigen om adviezen op te halen. 
Dat gesprek heeft plaatsgevonden met de portefeuillehouder (Emile Roemer), 

wethouder Keulen (Wethouder Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, 

Publieke Dienstverlening en Informatisering) en enkele ambtenaren.  
Conclusie hieruit: vanuit de overtuiging dat een hogere opkomst het resultaat kan zijn 

van de verbetering van de relatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners, moet je 

werken aan structurele verbetering van die relatie.  
2. Voorgaande gedachtegang wordt ondersteund door onderzoek van de afdeling Statistiek 

van de gemeente Heerlen. Uit het onderzoek van de Heerlense afdeling Statistiek blijkt 

dat het vooral de sociaal-maatschappelijk factoren zijn die in hoge mate het 
opkomstpercentage bepalen. 

Samenvattend: de zoektocht naar oplossingen voor de lage opkomst heeft geen oplossingen 
opgeleverd, maar eerder het inzicht dat de reeds ingezette koers van Heerlen (aanpak 

sociaal-maatschappelijke achterstanden) op de langere termijn de meest bepalende factor is. 

Niet de opkomstbevorderende campagnes zijn effectief, eerder de aanpak zoals we die nu 
zien in Heerlen-Noord (eindrapportage). 

 

Conclusie 
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Voor zover de rekenkamer dit kan beoordelen is de motie slechts gedeeltelijk uitgevoerd. 
De gevraagde analyse heeft geen aanleiding gegeven om de concrete actie die motie 

opdraagt, op te volgen. De rekenkamer heeft geen documenten gevonden die wijzen op 

rapportage aan de Raad van de bevindingen.  
 

Motie De ontwikkeling van een marketingcommunicatiebeleid. 

Datum raadsvergadering: 6 en 7 november 2019 
Ingediend door: D66 en VVD 

Kernthema: bestuur 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Wever 
Verantwoordelijke team/domein: OPC/ Organisatie 

 

Dictum van de motie: 
Roept het College van B&W op: 

Zo spoedig mogelijk met een uitgewerkt marketingcommunicatieplan t.b.v. stadspromotie te 

komen, waarin zowel nieuwe digitale media als de meer traditionele opgenomen zijn en 
waarin ook een eigen medium, zoals de voormalige Stadskrant, een plek krijgt. Dit alles op 

basis van een grondige analyse en onderzoek. 

 
Wat is er gebeurd? 

Na de begrotingsbehandeling van november 2019, waarin deze motie in aangenomen, is er 

geen PHO geweest.  Het enige stuk dat is gevonden en dat deze motie betreft is het 
ambtelijk advies voor de reactie van het College op de motie. 

Er heeft verder geen overleg meer plaatsgevonden, er zijn geen stappen ondernomen om de 

motie uit te voeren noch om de Raad te berichten. 
 

In mei 2020 is er wel een start gemaakt met nieuw marketingcommunicatiebeleid. De 

implementatie is nog niet afgerond vanwege het langdurig ontbreken van een strategisch 
communicatieadviseur; de wisseling van de bezetting op deze functie; de wisseling van het 

burgermeesterschap in combinatie met vele andere geprioriteerde klussen/ opdrachten voor 

de strategisch communicatieadviseur. Een relatie van het marketingcommunicatiebeleid met 
de uitvoering van de motie is niet gebleken. 

 

De afdeling Communicatie legt deze relatie wel: ‘Mijn indruk is dat er wel sprake is van een 
directie relatie; de motie van 2019 riep op tot het formuleren van een plan voor 

stadspromotie waarin verschillende middelen worden ingezet. In 2020 is aan de slag gegaan 

met stap 1: een visie op communicatie die de basis vormt voor o.a. stadsmarketing en een 
passende middelenmix voor communicatie-uitingen van de gemeente. De volgende stap lijkt 

mij het vertalen van het communicatieplan naar concrete acties en middelen. Hier wordt 

momenteel aan gewerkt heb ik begrepen (men is druk bezig met het plannen van een 
stadskrant, bijvoorbeeld) en het plan is om voor het einde van het jaar een concreet plan 

van aanpak te hebben voor de vertaling van beleid naar iets tastbaars. Zoals in de eerdere 

beantwoording aangegeven is dit allemaal helaas langzamer gedaan dan dat de gemeente 
graag wilde, o.a. door de dodelijke combinatie van Corona, onderbezetting en reorganisatie. 

Er wordt nu volop aan gewerkt.’ 

 
Conclusie:  

De motie is niet volgens de normale procedure in het PHO besproken en is mogelijk 

daardoor blijven liggen. Er wordt, zoals de motie vraagt, wel werk gemaakt van nieuw 
communicatiestrategie, met een mediamix van nieuw en traditioneel en een stadskrant. Ook 
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bevat het communicatieplan, zoals gevraagd, een analyse van trends en (maatschappelijke) 
ontwikkelingen. De Raad is hierover niet geïnformeerd. 

 

Motie ‘Onderzoek regenboogzebrapad’. 
Datum raadsvergadering: 07-11-2018 

Ingediend door: PvdD, CDA, GroenLinks, PvdA, Stadspartij, OPH, PHB 

Kernthema: wegen 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens 

Verantwoordelijke team/domein: Stadsingenieurs/Ruimte 

 
Dictum van de motie 

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders mitsdien: 

 te onderzoeken of er een of meerdere regenboogzebrapaden gerealiseerd kunnen 

worden bij voorkeur in gebied Maankwartier 

 de resultaten van dit onderzoek uiterlijk 01-02-2019 voor te leggen aan de Raad. 

 

Wat is er gebeurd? 
Deze motie is niet in het PHO, maar bilateraal besproken met de wethouder. In dit 

bilaterale overleg werd vastgesteld dat de locatie van de regenboogzebra die door de 

indiener van de motie werd benoemd, op dat moment niet mogelijk was in verband met 
komende werkzaamheden (oversteek Spoorsingel). Er is besloten een alternatieve locatie te 

gaan zoeken en deze locatie te bespreken met de indiener van de motie (PvdD). Na 

akkoord is opdracht gegeven aan team Beheer en Onderhoud. Op 29-11- 2018 is de 
regenboogzebra aangelegd op de alternatieve locatie (nabij stadhuis). 

 

Conclusie 
De uitvoering van deze motie is voortvarend ter hand genomen en er is binnen een maand 

een regenboogzebrapad gerealiseerd. De rekenkamer merkt hierbij op dat de Raad heeft 

gevraagd om een onderzoek naar mogelijkheden voor één of meerdere 
regenboogzebrapaden, bij voorkeur in het Maankwartier. Het is niet duidelijk of partijen hun 

steun hebben gegeven aan deze motie omdat het een onderzoek betreft en er dus nog een 

afweging zou kunnen worden gemaakt door de Raad. Deze mogelijkheid is door de 
uitvoering tenietgedaan. Bovendien is de optie voor meerdere regenboogzebrapaden niet 

meer aan de orde geweest. Ten slotte is er geen terugkoppeling geweest naar de Raad. 

 
 

4.2.3. Moties in uitvoering 
 

Vijf moties zijn nog in behandeling of waren dat ten tijde van de inventarisatie voor dit 

onderzoek: 

 Motie Kunst in de Openbare Ruimte (2018) 

 Motie Intensivering Aanpak Afvaldumping Milieuperrons (2020) 

 Motie Groen op orde (2019) 

 Motie Meer blauw op straat (2020) 

 Motie Bewindvoering (2020) 

 

 
Motie Kunst in de openbare ruimte 

Datum raadsvergadering: 07-11-2018 
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Ingediend door: VVD en D66 
Kernthema: Cultuur 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 

Verantwoordelijke team/domein: Beleid Economie/Economie 
 

Dictum van de motie: 

Draagt het College op: 
1. Na te denken met welke andere vormen van kunst in de openbare ruimte Heerlen 

zich verder zou kunnen profileren, passend bij datgene wat reeds is opgebouwd. 

2. Hierover het gesprek aan te gaan met verschillende partijen binnen en (ver) buiten 
Heerlen. 

3. In anderhalf jaar een goed onderbouwde programmering uit te werken die wordt 

opgenomen in de Culturele Agenda. 
 

Wat is er gebeurd? 

De motie is in het PHO Cultuur besproken op 26-11-2018. Het onderwerp is nadien op de 
actielijst van het PHO Cultuur en erfgoed geplaatst en kwam regelmatig terug op de agenda 

van PHO Cultuur. De afspraken die zijn gemaakt zijn: 

 Team Beleid Economie zal beheer en onderhoud van Kunst in Openbare Ruimte 

(KiOR) veiligstellen door een overeenkomst aan te gaan met een gespecialiseerd 

bedrijf.  

 In samenwerking met Heerlen Mijn Stad wordt de collectie street art in kaart 

gebracht en ontsloten via de website Street art Cities.  

 Er wordt een nieuw beleid rond street art uitgewerkt, als onderdeel van de nieuwe 

Culturele Agenda. 
Het uitwerken van een KiOR beleid is op de actielijst van team beleid economie blijven 

staan en was steeds een aandachtspunt. Er is gewerkt aan een nieuwe Culturele Agenda. 

KiOR is hier ook in opgenomen. De Culturele Agenda is vanwege de Coronacrisis 
uitgesteld met 1 jaar, zoals gecommuniceerd via een raadsmemo van 07-05-2020. Het 

concept van de Culturele Agenda 2022-2024 is onder meer besproken tijdens het PHO 

Cultuur van 19-07-2021. In oktober 2021 wordt een definitieve versie aan de Raad 
voorgelegd.  

Op 12-07-2021 is in de commissie RO een presentatie gehouden over de programmering 

tijdens het IBA-expojaar. Op 22-07-2021 is een voorstel besproken in het College. Dit 
voorstel Samen maken we de Stad stond op de agenda van de raadsvergadering van 20-10-

2021.  

Ambtelijk wordt gemeld dat indien de Raad positief besluit over de voorstellen Culturele 
Agenda 2022-2024 en Samen maken we de Stad, definitief voldaan zal zijn aan de uitvoering 

van de motie. 

 
Conclusie 

De motie is in overeenstemming met het dictum uitgevoerd. Door de Coronacrisis heeft 

het proces een periode stilgelegen, waarvan melding is gemaakt aan de Raad. Het nieuwe 
beleid is opgenomen in de Culturele Agenda en is in oktober 2021 door de Raad 

vastgesteld. Tussenmelding van de vertraging is noch in iBabs noch in het overzicht van de 

griffie opgenomen. 
 

Intensivering Aanpak Afvaldumping Milieuperrons,  

Datum raadsvergadering: 4 en 5 november 2020 
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Ingediend door: CDA, PHB 
Kernthema: Schoon en heel (afval) 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens 

Verantwoordelijke team/domein: Stadsbeheer/Ruimte 
 

Dictum van de motie: 

Verzoekt het College, 

 Het cameratoezicht bij milieuperrons te intensiveren; 

 Te onderzoeken of er extra BOA’s kunnen worden ingezet en aangenomen om zich 

specifiek bezig te houden met het opsporen van diegenen die verantwoordelijk zijn 

voor afvaldumpingen bij milieuperrons; 

 De Raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 te informeren. 

 
Wat is er gebeurd? 

De afhandeling van deze motie verloopt volgens afspraak. De Raad heeft een RIB ontvangen 

op 02-03-2021 waarin de wijze van intensiveren van het toezicht wordt beschreven, evenals 
de eerste resultaten.  

De motie is gedeeltelijk uitgevoerd: het cameratoezicht is geïntensiveerd door de inzet van 

2 mobiele camera’s. Dit resulteert in minder afvaldumpingen waar de camera’s zijn geplaatst 
en aanzienlijk meer boetes (tot september 2021 24% meer dan in heel 2020). Er is een 

uitbreiding naar 6 camera’s gepland. Er is geen informatie verstrekt over een onderzoek 

naar mogelijk extra inzet, wel is de handhaving met het bestaande personeel geïntensiveerd. 
Het College verwacht extra administratieve druk voor de verwerking van de boetes. 

De Raad is volgens afspraak geïnformeerd via een RIB. In deze RIB wordt niet ingegaan op 

de inzet van extra BOA’s, wel op het resultaat van intensivering van cameratoezicht. De 
motie wordt nog niet als afgehandeld beschouwd omdat er nog een evaluatie volgt in 2022. 

 

Conclusie: 
In de RIB wordt niet gerefereerd aan de motie, mogelijk is deze door de griffie niet 

opgemerkt als tussenbericht voor een motie. Het is de rekenkamer niet duidelijk waarom 

het team Stadsbeheer de evaluatie zegt af te wachten voordat deze als afgedaan wordt 
beschouwd, terwijl de motie daar niet om vraagt.  

 

 
Motie Groen op orde 

Datum raadsvergadering: 07-11-2019 

Ingediend door: CDA, OPH, GroenLinks, D66, VVD, SP 
Kernthema: Groen 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens 

Verantwoordelijke team/domein: domein Ruimte, beleid en stadsingenieurs 
 

Dictum van de motie: 

Verzoekt het College mitsdien: 

 zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor het eind van deze Raadsperiode het budget om 

stadsbreed onderhoudsniveau B te realiseren, op orde te hebben; 

 de Heerlense Raad over ontwikkelingen op dit punt te informeren. 
 

Wat is er gebeurd? 
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In de begroting 2020 is een bedrag uitgetrokken voor groenonderhoud. In december 2019 is 
de Commissie Leefomgeving per memo geïnformeerd dat de helft van dit bedrag (€ 

200.000) wordt ingezet op het intensiveren van de onkruidbestrijding op verhardingen. De 

motie is daarna pas in mei 2020 besproken in het PHO. Daaruit wordt een collegevoorstel 
besproken waarin de andere helft van het geld gebruikt wordt om op A-locaties het 

onderhoud naar A-niveau te brengen. Dit zijn buurtwinkelcentra, brede maatschappelijke 

voorzieningen, rotondes, kasteel Hoensbroek, de centra van Heerlen (inclusief omgeving 
Maankwartier), Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlerbaan. Voor de komende jaren is 

gepland om het gehele budget te blijven inzetten op ditzelfde onderhoud. Het restant 

budget dat nodig is om van kwaliteitsniveau B- naar B te komen is opgenomen in de 
begroting 2022. Na vaststelling van de begroting 2022 kan de Raad geïnformeerd worden 

over de afhandeling van de motie. 

 
Conclusie 

De motie is uitgevoerd zoals gevraagd, zij het dat het College eerst andere prioriteiten stelt 

dan de uitvoering van de motie. Opmerkelijk is dat dit in de RIB niet benoemd wordt: hierin 
worden de maatregelen waarom niet is gevraagd als uitvoering van de motie beschreven. 

Uiteindelijk wordt de motie pas uitgevoerd als via de begroting van 2022 extra budget 

wordt vrijgemaakt. 
De rekenkamer heeft niet vast kunnen stellen of deze prioritering van het College met de 

Raad of de vakcommissie is besproken. 

 
 

Motie Meer blauw op straat 

Datum raadsvergadering: 05-11-2020 
Ingediend door: CDA, VVD, D66 

Kernthema: veiligheid 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Wever 
Verantwoordelijke team/domein: domein Maatschappij, team beleid, cluster veiligheid 

 

Dictum van de motie 
Verzoekt het College, 

 De Raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 concrete voorstellen voor te 

leggen om te komen tot “meer blauw op straat”, tot meer zichtbaarheid van politie 

en BOA’s; 

 Hierbij de opties om te komen tot vaste politieposten in stadsdelen en mobiel 

inzetbare posten die door politie en BOA’s kunnen worden bemand mee te nemen. 

 
Wat is er gebeurd? 

Het thema politiecapaciteit, inclusief de diverse moties over dit thema, komen veelvuldig aan 

de orde in het PHO en het politieoverleg tussen de burgemeester en chef politie Heerlen. 
Voor de afhandeling van deze motie is afgesproken om de mogelijkheden tot meer blauw op 

straat te onderzoeken en uit te werken. De ingezette acties betreffen afstemming / overleg 

met politie en handhaving op ambtelijk niveau om de mogelijkheden te inventariseren. 
Vanuit de organisatie wordt gemeld dat er nog geen concreet eindresultaat is, mede door 

actuele ontwikkelingen op dit dossier. Er heeft (nog) geen communicatie met de Raad 

plaatsgevonden over specifiek deze motie. Wel over het thema politiecapaciteit (o.a. Raad 
30-6-2021). 
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Het thema politiecapaciteit speelt al enkele jaren en is continu in ontwikkeling. Op landelijk 
niveau is er te weinig politiecapaciteit en voert Limburg een lobbytraject om meer agenten 

voor Limburg. Op provinciaal niveau loopt een discussie over herverdeling van schaarse 

politiecapaciteit binnen Limburg. Een werklastonderzoek heeft uitgewezen dat er agenten 
van zuid naar noord moeten. Heerlen dient dan fors in te leveren. Er heeft nog geen 

definitieve besluitvorming plaatsgevonden. In de Raad van 30-06-2021 heeft de 

burgemeester de Raad geïnformeerd (winstwaarschuwing) over een aanstaande herverdeling 
van politiecapaciteit binnen Limburg. Resultaat hiervan is dat het politieteam Heerlen zelfs 

fors capaciteit moet inleveren, terwijl de Raad oproept tot meer blauw (motie 05-11-2020). 

De burgemeester heeft in stevige bewoordingen kenbaar gemaakt niet eens te zijn met 
herverdeling en er alles aan te doen om dit tegen te houden. Hierop is in de Raad van 30-

06-2021 ter plaatse een nieuwe motie ingediend en unaniem aangenomen voor juist meer 

politiecapaciteit. 
Bovenstaande ontwikkelingen maken dat er sprake is van grote onzekerheid. Het thema 

wordt met enige regelmaat besproken in de commissie LO en de Raad, maar heeft nog niet 

geresulteerd in een concrete afhandeling van de motie ‘meer blauw op straat’ d.d. 05-11-
2020. 

 

Conclusie: 
Dit is een dossier dat grotendeels landelijk wordt bepaald. Daar wordt kennelijk alle 

menskracht op ingezet. Hoewel de lobby voor meer politiecapaciteit door deze motie 

ondersteund wordt, vraagt de motie ook om het onderzoeken van andere mogelijkheden 
om de zichtbaarheid van politie en BOA’s groter te maken. Wat dat betreft wordt er geen 

aandacht besteed aan het doel van deze motie. 

 
Motie Bewindvoering 

Datum raadsvergadering: 05-11-2020 

Ingediend door: SP, OPH, CDA 
Kernthema: Sociale Basis 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Van Zutphen 

Verantwoordelijke team/domein: Schuldhulpverlening/Inwoners 
  

Dictum van de motie: 

Draagt het College op 

 De inkomensgrens voor een bijdrage uit de bijzondere bijstand alleen te verlagen bij 

schuldenbewind en niet bij beschermingsbewind zonder schulden. 

 Te financieren uit het positieve saldo novembernota 2020. 

 In 2021 te evalueren welke gevolgen de wijziging in het beleid voor bewindvoering 

heeft. 

 
Wat is er gebeurd? 

De motie is niet in het reguliere PHO besproken, maar rechtstreeks met de 

portefeuillehouder afgestemd. Daar is afgesproken dat het College voor de uitvoering van 
deze motie een nieuwe beleidsregel algemene bijstand gaat vaststellen, de beleidsregel 

waarin de draagkracht uit inkomen is geregeld. 

Team Beleid Maatschappij heeft de nieuwe Beleidsregel opgesteld. De concept beleidsregel 
is gedeeld met de MO Adviesraad en er is een collegevoorstel opgesteld.   
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Het College van B&W heeft op 15-12-2020 de nieuwe beleidsregel vastgesteld, waarin de 
inkomensgrens voor de kosten van schuldenbewind per 01-01-2021 op 100% van de van 

toepassing zijnde bijstandsnorm wordt bepaald. 

Voor lopende gevallen is een overgangstermijn van drie maanden aangehouden. De verlaging 
van de inkomensgrens naar 100% wordt alleen toegepast wanneer géén wettelijk (WNSP) of 

minnelijk (MSNP) schuldhulpverleningstraject of een saneringskrediet bestaat. 

 De beleidsregel is gepubliceerd in Gemeenteblad 2020 nr. 337420. 
Aan het derde deel van de motie wordt momenteel gewerkt. Om te kunnen evalueren 

moet de nieuwe regel eerst worden toegepast.   

 
Conclusie: 

De motie is (met enkele aanpassingen om de overgang van de oude naar de nieuwe regel 

correct te laten verlopen) uitgevoerd. De Raad is hierover niet actief geïnformeerd. Ten 
tijde van de inventarisatie door de rekenkamer was dit een nog openstaande motie. Zowel 

op de lijsten van de griffie als in iBabs is de status van de motie nu: afgedaan. 

 

4.2.4. Samenvatting afhandeling moties 
 

Meer dan de helft van de nader onderzochte moties blijkt wel te zijn uitgevoerd, terwijl vijf 
moties nog in behandeling zijn of zijn uitgevoerd na de inventarisatie voor dit onderzoek.  

 

Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom moties die wel zijn uitgevoerd niet als 
zodanig in het systeem staan.  

 De uitvoering is gedaan zonder dit aan de Raad te melden.  

 Een motie is uitgevoerd door een aanpassing van een verordening, door het 

voorleggen van een raadsvoorstel of door informatie die in een vakcommissie is 
verstrekt. Blijkbaar is in die gevallen de relatie met de motie niet gelegd door de 

griffie en is deze niet afgevinkt. Wanneer in een memo of RIB niet verwezen wordt 

naar de motie die met dat document wordt uitgevoerd, bestaat er ook een kans dat 
de griffie de relatie over het hoofd ziet. 

 Bij een motie beschouwt het betreffende beleidsteam deze nog niet als afgehandeld 

voordat de uitvoering ervan is geëvalueerd.   

 Het is een administratief probleem dat ontstaat door de twee systemen die naast 

elkaar worden gebruikt, maar niet gekoppeld zijn. Hierdoor staan moties niet als 

afgehandeld genoteerd op de lijsten van de griffie maar wel in het motie-overzicht in 
iBabs en vice versa. 

 

Ten slotte kunnen we ook vaststellen dat moties soms niet worden uitgevoerd zoals 
gevraagd, een lage prioriteit krijgen (met name wanneer er geen tijdsindicatie wordt 

gegeven), slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd of helemaal worden vergeten. Opmerkelijk 

is dat de Raad hierover nauwelijks of niet wordt geïnformeerd en dat andere prioritering 
van het College niet met de Raad of de vakcommissie is besproken. 

 

Er zijn drie moties niet of nauwelijks uitgevoerd. 

 Een motie is slechts gedeeltelijk uitgevoerd omdat -voor zover de rekenkamer dit 

kan beoordelen- de motie vraagt om een analyse en een actieplan, terwijl de 
gevraagde analyse geen aanleiding heeft gegeven om de concrete actie die motie 

opdraagt op te volgen. De Raad is niet op de hoogte gesteld van de bevindingen. 
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 De andere motie is niet volgens de normale procedure in het PHO besproken en is 

mogelijk daardoor blijven liggen, vergeten. De Raad is hierover ook niet 

geïnformeerd. 

 Een motie vroeg om een onderzoek en het voorleggen van de resultaten. Men is 

meteen gaan uitvoeren en de Raad heeft geen keuze meer kunnen maken en heeft de 
Raad niet meer geïnformeerd. 

 

De rekenkamer constateert dat het dictum van moties is niet altijd voldoende helder en 
consequent is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om een onderzoek uit te voeren, terwijl in 

dezelfde motie meteen al maatregelen benoemd worden die genomen moeten worden. Dit 

bemoeilijkt de uitvoering zoals in de opdracht of het verzoek van de Raad is verwoord.  
 

 

4.3. Toezeggingen  
 

Bij de toezeggingen ziet het plaatje er anders uit dan bij de moties. Van de 315 toezeggingen 

zijn er 117 niet nagekomen. Daarvan zijn er 16 geselecteerd voor nadere analyse. Op basis 
daarvan is de uiteindelijke conclusie dat er drie wél zijn nagekomen, zeven zijn niet 

nagekomen en vijf waren bij de inventarisatie nog in behandeling. Over één toezegging heeft 

de rekenkamer, ook na herhaaldelijke verzoeken, geen informatie gekregen. Dit betreft de 
toezegging Informatie parkeren CBS volgt in Q2 2019’ in de raadsvergadering van 07-11-

2018 (kernthema wegen; wethouder Claessens). 

 

4.3.1. Toezeggingen die wel zijn nagekomen 

 

De volgende drie toezeggingen blijken bij nader onderzoek wel nagekomen: 

 Toezegging: het gehele proces van de verkiezingen binnen de gemeente zal grondig 

geëvalueerd worden. 

 Toezegging: in de komende maanden zal actie richting ‘Den Haag’ worden genomen 

en na het reces de motie in het licht van de dan actuele situatie kan worden 
beoordeeld (en indien nodig aangescherpt); de tekst van de motie zal reeds ter 

kennis worden gebracht aan de collega’s in de Provincie. 

 N.a.v. vragen inzake update Schinkel Noord:  

o Toezegging: nadere informatie, onder meer bevindingen van de supervisor, 

volgt in de commissievergadering van september a.s.  
 

Toezegging: Het gehele proces van de verkiezingen binnen de gemeente zal 

grondig geëvalueerd worden. 
Datum raadsvergadering: 27-03-2019 

Kernthema: bestuur 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Wever 
Verantwoordelijke team/domein: bestuursafdeling 

 

Wat is er gebeurd? 
Deze vragen zijn niet in een PHO besproken. Volgens de bestuursdienst is de reden 

daarvoor dat verkiezingen het enige punt is waar de dienst de burgemeester als PH heeft. Er 
is door de bestuursdienst een memo opgesteld, hierover is per e-mail overleg geweest met 

de burgemeester en de memo is aan de Raad toegestuurd op 15-07-2019. Hierin is uitleg 
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gegeven over de uitgevoerde evaluatie en de verbeterpunten welke daaruit voort zijn 
gekomen.  

 

Conclusie 
De toezegging is tijdig en volledig nagekomen. Dit is in iBabs afgevinkt en de memo is 

opgenomen. Het is de rekenkamer niet duidelijk waarom deze niet als ‘afgedaan’ in het 

systeem van de griffie gezet. 
 

Toezegging: in de komende maanden zal actie richting ‘Den Haag’ worden 

genomen en na het reces de motie in het licht van de dan actuele situatie kan 
worden beoordeeld (en indien nodig aangescherpt); de tekst van de motie zal 

reeds ter kennis worden gebracht aan de collega’s in de Provincie. 

Datum raadsvergadering: 04-07-2018 
Kernthema: Veiligheid 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Wever 

Verantwoordelijke team/domein: Veiligheid/Maatschappij 
 

Wat is er gebeurd? 

De stemming over de motie ‘Extra agenten naar Limburg’, waarin het College wordt 
opgeroepen om samen met andere Limburgse gemeenten er alles aan te doen om de 

verdeling van extra agenten rechtvaardiger te maken, wordt op 04-07-2018 op verzoek van 

de portefeuillehouder aangehouden. De reden van dit voorstel van de PH: ‘Het voordeel 
van mijn voorstel is, stel dat dit straks onvoldoende resultaat heeft gehad, dan hebben wij in 

september een tweede mogelijkheid. Dan wordt die namelijk in stemming gebracht en 

kunnen wij er nog een keer extra aandacht voor vragen. Vandaar dus mijn verzoek om de 
stemming uit te stellen tot september.’ De Raad gaat hiermee akkoord met onder de 

toezegging die hier wordt behandeld. In september is de motie opnieuw ingebracht en 

unaniem aangenomen.’ 
 

Het thema politiecapaciteit is in deze periode veelvuldig besproken in het PHO Veiligheid, 

het politieoverleg tussen de burgemeester en de politiechef Heerlen en in regionaal 
(Limburg) verband binnen het Regionaal Bestuurlijk Overleg. De tekst van de motie is in juli 

2018 ter info toegestuurd aan de leden van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO = alle 

burgemeesters Limburg, HOVJ OM en de politiechef Limburg. 
In de vergadering van 26-09-2018 is volgens afspraak en op verzoek van de 

portefeuillehouder de motie opnieuw in stemming gebracht en aangenomen. Op 05-10-2018 

is brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie met verzoek verdeling 
politiecapaciteit te heroverwegen, met de motie als bijlage. Op 25-10-2018 ligt er een 

reactie van de minister. Hierover is de Raad via de griffie geïnformeerd. Van beide brieven 

heeft de Raad via de griffie een afschrift ontvangen. Ook hierna is de Raad op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen, via de commissie leefomgeving, door een brief van de 

politiechef en met een memo  

 
Conclusie 

De toezegging van 04-07-2018 is uitgebreid nagekomen, evenals de afdoening van de motie 

waaraan deze gekoppeld is. De rekenkamer heeft de toezegging niet kunnen vinden in het 
RIS.  

Het is niet duidelijk waarom deze toezegging als ‘openstaand’ op de lijst van de griffie is 

blijven staan.  
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N.a.v. vragen inzake update Schinkel Noord  
Toezegging: Nadere informatie, onder meer bevindingen van de supervisor, 

volgt in de commissievergadering van september a.s.  

Datum raadsvergadering: 24-06-2020  
Kernthema: Centrum  

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Van Zutphen  

Verantwoordelijke team/domein: Bestuursdienst  
 

Wat is er gebeurd? 

Op 13-07-2020 en op 31-08-2020 is de toezegging besproken in het PHO. Daar is besloten 
de toezegging af te handelen met een memo. De memo van 03-09-2020 beantwoordt de 

vraag: ‘Wat zijn de bevindingen van de supervisor over de samenhang tussen 

Schinkelkwadrant Noord en Schinkelkwadrant Zuid?’ en geeft uitleg over de rol van de 
supervisor (advies over de uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar de 

architectonische uitwerking van de diverse gebouwen) en zijn visie op de samenhang tussen 

de projecten. De memo is op 07-09-2020 aan de griffie aangeboden ter verspreiding. 
 

Conclusie 

De memo is in iBabs opgenomen en de toezegging is afgevinkt. Het is de rekenkamer niet 
duidelijk waarom deze niet als afgedaan in het systeem van de griffie gezet. 

Bij het naluisteren van de vragen waarop deze toezegging betrekking heeft, blijkt dat het gaat 

om het tijdig delen van het plan van de supervisor met de commissie, zodat deze de 
voortgang op de voet kan volgen. De afhandeling van de toezegging sluit beter aan bij de 

vraag zoals die gesteld is in het PHO, dan bij de wijze waarop deze vraag in de toezegging is 

genoteerd. 
 

4.3.2. Toezeggingen die niet zijn nagekomen 

 
De volgende zeven toezeggingen zijn bij nader onderzoek niet nagekomen: 

 N.a.v. overzicht indexeringen subsidies verenigingsleven de toezegging: er volgt een 

overzicht van de indexeringen voor verenigingen en een memo met de bedragen die 

de instellingen missen en op welke wijze dit een halt kan worden toegeroepen. 

 N.a.v. initiatiefvoorstel ‘Heerlense School’ de toezegging: de PH zal in overleg met de 

voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bezien hoe een en ander 

concreet gemaakt kan worden, en er wordt nagegaan welke panden met beschermde 
status er in Heerlen zijn. 

 Toezegging: Op het mobiliteitsplan Hoensbroek Centrum wordt met het 

Omgevingsplan Hoensbroek Centrum teruggekomen in cie. LO 

 N.a.v. vragen inzake aanpak onderwijsachterstand jongeren de toezegging: de Raad 

krijgt nadere informatie, maar dan integraal over het hele pakket van de regiodeal, 

waarbij ook geld voor dit onderwerp een aspect is. 

 Toezegging: de suggestie om bij het aangaan van samenwerkingsverbanden telkens te 

overwegen of een afzonderlijke regeling nodig is dan wel het onder een grotere 

‘paraplu’ kan worden ondergebracht zal worden meegenomen (teneinde 
versnippering tegen te gaan en inzicht en overzicht bij de Raad in alle regelingen te 

bevorderen). 

 N.a.v. raadsvoorstel Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen de 

toezegging: de wethouder zal in een gesprek met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 



Afspraak is afspraak.  
Een rekenkameronderzoek naar de afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de 

periode maart 2018 tot en met maart 2021. 
 

 

46 

de vragen en opmerkingen van Raad en commissie RO meenemen; hij zal de Raad 
informeren over de uitkomst van dit gesprek. 

 N.a.v. vragen inzake problematiek “De Slak” te Hoensbroek de toezegging: de Raad 

krijgt de memo en achterliggende stukken rond de afweging over een monumentale 

status van de wijk; tevens wordt het instrument voorbereidingsbesluit meegenomen 

in de overwegingen als actualisatie van het bestemmingsplan aan de orde is. 
 

Wij bespreken deze toezeggingen hierna. 

 
N.a.v. Overzicht indexeringen subsidies verenigingsleven 

Toezegging: Er volgt een overzicht van de indexeringen voor verenigingen en 

een memo met de bedragen die de instellingen missen en op welke wijze dit een 
halt kan worden toegeroepen. 

Datum raadsvergadering: 07-11-2018 

Kernthema: Cultuur 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 

Verantwoordelijke team/domein: team Beleid Economie, team Beleid Maatschappij en team 

Financiën. 
 

Wat is er gebeurd? 

Sinds de raadsvergadering van 07-11-2018 is het onderwerp meermaals besproken bij team 
Beleid Economie, team Beleid Maatschappij en bij team Financiën. Zo stond het bijvoorbeeld 

op 26-08-2019 op de agenda van het PHO Cultuur en Erfgoed. Het onderwerp is besproken 

in de collegevergaderingen van 28-04-2020, 09-02-2021 en 30-03- 2021 en het is ook 
meegenomen in de begrotingsgesprekken.  

Sinds de toezegging in november 2018 zijn de betreffende teams aan de slag gegaan met het 

verzamelen van gegevens, het nagaan van de behoeftes bij culturele instellingen en 
verenigingen etc. Het College is tussentijds geïnformeerd door team Beleid Economie en 

team Beleid Maatschappij en team Financiën heeft het onderwerp bij het College tijdens de 

begrotingsbehandeling 2022 ingebracht.  
 

In de collegevergadering van 09-02-2021 is verzocht om een subsidielijst te completeren en 

daarbij een splitsing te maken in categorieën waar wel en waar niet te indexeren. De 
discussie over wel/niet indexeren voor bepaalde categorieën dient in de fase van de 

kadernota te gebeuren.  

Op 28-06- 2021 (2,5 jaar na de toezegging) is besloten actie te ondernemen om de 
toezegging na te komen. 

 
Afbeelding: uit actielijst van 28 juni 2021 van PHO Cultuur en Erfgoed. 
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Conclusie 

Hoewel er allerlei actie is ontplooid op het terrein van subsidiëring van verenigingen, is de 

toezegging van 2018 niet nagekomen. Ook is de Raad tussentijds niet geïnformeerd over 
enige voortgang. De toezegging is, naar de mening van de rekenkamer, vergeten. In de 

begroting van 2022 is het onderwerp wel opgenomen en kondigt het College aan: 

‘We onderzoeken of de hoogte van de subsidies van de instellingen nog passend zijn bij de 
ontwikkelingen van de instellingen en zullen zo nodig aanpassingen voorstellen.’  Zij zeggen 

nu opnieuw toe wat de Raad in 2018 al heeft gevraagd. 

 
N.a.v. Initiatiefvoorstel ‘Heerlense School’ 

Toezegging: de portefeuillehouder zal in overleg met de voorzitter van de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bezien hoe een en ander concreet gemaakt 
kan worden, en er wordt nagegaan welke panden met beschermde status er in 

Heerlen zijn. 

Datum raadsvergadering: 26-06-2019 
Kernthema: Cultureel Erfgoed 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Simons 

Verantwoordelijke team/domein: domein economie en domein ruimte 
 

Wat is er gebeurd? 

In het PHO Ruimte is dit onderwerp besproken op 05-10-2020, 30-11-2020, 18-01-2021. In 
het PHO Cultuur en Erfgoed is meermaals de stand van zaken toegelicht. Onder meer op: 

11-01-2021, 12-04-2021, 07-06-2021. 

Op 30-11-2020 is het onderwerp ‘Heerlense School’ wat betreft procesafspraken 
besproken, evenals de agendering in de commissie.  

 

 
 
Agenda PHO Ruimte 18 januari 2021 

 
 

Op 26 april 2021 is de toezegging is toegevoegd aan de actielijst van het PHO Ruimte (zie 
figuur 2). 

 
Figuur 2: punt uit actielijst PHO Ruimte 
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Vanaf september 2020 is onderzocht hoe een concretere invulling kan worden gegeven aan 

alles wat ‘Heerlense school’ wordt genoemd. Vervolgens is gekeken naar de verschillende 

bouwstenen die noodzakelijk, dan wel wenselijk zijn. Buro4 is begonnen aan het 
noodzakelijke onderzoek voor de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten (korte lijst). 

Voor het opstellen van de lange lijst wordt gestreefd naar een storymap, oftewel 

verhalenkaart die een gedetailleerd overzicht geeft van het materiele en immateriële erfgoed 
in de gemeente Heerlen op basis van de input van bewoners en belanghebbenden. Zij 

kunnen online hun verhaal van Heerlen achterlaten en met een ‘prik op de kaart’ aangeven 

welk erfgoed voor hen belangrijk is.  
Op 12-01-2021 wordt een memo gestuurd naar de commissie Ruimte, waarin het belang 

van het initiatief wordt benadrukt en ook de belemmeringen om tot een vlotte uitvoering te 

komen worden geschetst. In de commissie Ruimte van 20-01-2021 is het onderdeel de 
Heerlense School besproken.  

Tijdens de presentatie van het jaarverslag van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is de 

volgende toezegging gedaan “Zodra de lijst met monumenten definitief is ontvangt de 
commissie deze.” Deze toezegging is nog niet afgehandeld. 

De commissieleden RO zijn op de hoogte van de stand van zaken over de lijst met 

monumenten. De Raad is niet geïnformeerd omdat er nog geen monumentenlijst is. Deze 
lijst is in voorbereiding en de Raad zal geïnformeerd worden zodra deze er is.  

 

Conclusie 
Het blijkt een omvangrijk proces te zijn om te komen tot de toegezegde lijst van panden 

met beschermde status in Heerlen. Datzelfde geldt voor de toezegging om duidelijk te gaan 

maken de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Heerlense School’ concreet kan worden 
gemaakt.  

De rekenkamer merkt ook op dat pas 30-11-2020 (anderhalf jaar na de toezegging) voor het 

eerst concrete actie wordt ondernomen. De Raad is nooit, ook niet met een tussenbericht, 
geïnformeerd en de staande toezegging lijkt een nieuwe uit de commissievergadering RO. 

Deze toezegging toont aan dat het een goede zaak is om in een toezegging op te nemen wat 

de Raad kan verwachten wat betreft het tijdsbestek waarbinnen de toezegging wordt 
nagekomen of een tussentijdse rapportage wordt uitgebracht. 

 

Toezegging: Op het mobiliteitsplan Hoensbroek Centrum wordt middels het 
Omgevingsplan Hoensbroek Centrum teruggekomen in cie. LO 

Datum raadsvergadering: 07-11-2019 

Kernthema: Mobiliteit 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens/De Beer 

Verantwoordelijk team/domein: Domein Ruimte/ bestemmingsplannen/RO 

 
Wat is er gebeurd? 

Het is niet duidelijk wanneer deze toezegging besproken is in het PHO, maar volgens het 

verantwoordelijke team was dat waarschijnlijk in het eerstvolgende overleg op 11-11-2019.  
Daar is afgesproken dat er geen separaat mobiliteitsplan komt maar dat ‘verkeer’ aansluit bij 

het op te stellen omgevingsplan. 

Voor onderdeel mobiliteit -en dus deze toezegging- heeft geen aparte terugkoppeling meer 
plaatsgevonden. Verdere afhandeling is gebeurd via het project “Omgevingsplan Hoensbroek 

Centrum”. Dit is niet teruggekoppeld aan de Raad. Op de actielijst van de Commissie 

Leefomgeving staat de toezegging vermeld met de aantekening dat deze zal worden 
afgehandeld na bespreking in de Commissie Economische Stimulering. 
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Conclusie 

De Raad is niet geïnformeerd over het feit dat het College deze toezegging niet zal 

afhandelen. De rekenkamer heeft niet kunnen terugvinden of dit wel is gebeurd via een van 
de commissies. Het is ook niet duidelijk of het besluit om geen separaat mobiliteitsplan voor 

Hoensbroek Centrum te maken, maar dit mee te nemen in het omgevingsplan, besproken is 

met Raad of commissie. 
 

N.a.v. vragen inzake aanpak onderwijsachterstand jongeren. 

Toezegging: de Raad krijgt nadere informatie, maar dan integraal over het hele 
pakket van de regiodeal, waarbij ook geld voor dit onderwerp een aspect is. 

Datum raadsvergadering: 30-01-2019 

Kernthema: Onderwijs 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Clemens 

Verantwoordelijke team/domein: Economie, cluster onderwijs 

 
Wat is er gebeurd? 

Er is verschillende malen over dit thema en de toezegging gesproken in het PHO. Daar is 

mondeling afgesproken dat Bureau Parkstad de Raad zou informeren over het pakket en 
daar zou op gewacht worden.  

De griffie is op 08-04-2021 geïnformeerd over het feit dat de Raad op 08-03-2021 

geïnformeerd is door Bureau Parkstad over de regiodeal. In deze informatie staan alleen 
globale aanduidingen over de aanpak onderwijsachterstand van jongeren. Er wordt slechts 

een aantal projecten benoemd die met onderwijs te maken hebben. Van de financiële 

aspecten worden slechts voor het thema ‘sociaaleconomische structuurversterking’ de 
rijksbijdrage benoemd. 

 

Conclusie 
Nadat er is afgesproken dat de informatie waarom de Raad begin 2019 heeft gevraagd via 

Bureau Parkstad zou worden gegeven, duurde het ruim 2 jaar voordat deze toezegging werd 

nagekomen. De Raad is hierover tussentijds niet geïnformeerd. 
Op verzoek van de cluster onderwijs heeft de griffie de toezegging weliswaar van de lijst 

gehaald na 08-04-2021, dit echter zonder dat de toezegging daadwerkelijk is nagekomen. 

 
Toezegging: de suggestie om bij het aangaan van samenwerkingsverbanden 

telkens te overwegen of een afzonderlijke regeling nodig is dan wel het onder 

een grotere ‘paraplu’ kan worden ondergebracht zal worden meegenomen 
(teneinde versnippering tegen te gaan en inzicht en overzicht bij de Raad in alle 

regelingen te bevorderen) 

N.a.v. raadsvoorstel geven van toestemming tot aangaan lichte Wgr ‘Bestuursovereenkomst 
samenwerking informele steun’ tussen gemeenten Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld 

en Voerendaal 

Datum raadsvergadering: 17-04-2019 
Kernthema: Sociale basisvoorzieningen 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Van Zutphen 

Verantwoordelijke team/domein: Beleid Maatschappij/Maatschappij 
 

Wat is er gebeurd? 

De rekenkamer heeft geen informatie ontvangen wanneer en op welke manier deze 
toezegging is besproken in het PHO. Het team ‘Beleid Maatschappij’ meldt: 
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‘Bij het aangaan van samenwerking in de regio wordt steeds onderzocht of voor die 
samenwerking op grond van aard, omvang en duur een zekere mate van formalisering 

passend is en zo ja, of de beoogde samenwerking dan kan worden ondergebracht binnen 

een bestaand formeel samenwerkingsverband of dat een nieuw in te richten formele 
samenwerking de voorkeur verdient. In dat laatste geval zal die samenwerking zo worden 

ingericht dat ze als 'paraplu' kan dienen voor inhoudelijk samenhangende andere 

samenwerkingsthema's.’ 
De Raad heeft hierover geen informatie ontvangen. 

 

Conclusie 
De rekenkamer heeft geen informatie aangetroffen wanneer de beschreven procedure is 

ingesteld en op welke manier deze wordt bewaakt. Ook is het niet duidelijk of de Raad 

hierover ooit geïnformeerd is.  
 

N.a.v. raadsvoorstel Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 

Toezegging: De wethouder zal in een gesprek met de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit de vragen en opmerkingen van Raad en commissie RO meenemen; hij 

zal de Raad informeren over de uitkomst van dit gesprek. 

Datum raadsvergadering: 29-01-2020 
Kernthema: RO 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Simons 

Verantwoordelijke team/domein: team Beleid, domein Ruimte. 
 

Wat is er gebeurd? 

De vragen betreffen het functioneren van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (hoe 
ontwikkelt de commissie mee met de veranderingen in de stad) en de uitvoering van het 

beleid (kunststof kozijnen in monumentale panden).  

Vanwege de dubbeling met een actiepunt uit de commissie RO is dit actiepunt vanaf 27-01-
2020 besproken in het PHO. Het actiepunt kon pas afgehandeld worden na overleg door de 

PH met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, dit is op 20-04-2020 besproken. Op 25-05-2020 

en 08-06-2020 is een memo aan de Raad geagendeerd in het PH-overleg. In dit memo 
worden de vragen uit de raadsvergadering van 29-01-2020 niet beantwoord.  

 

Conclusie 
De aan de Raad toegezegd antwoorden zijn niet gegeven. De toezegging is erg beperkt 

genoteerd, hetgeen mogelijk de oorzaak is van het niet nakomen van de toezegging aan de 

Raad. 
De toezegging staat terecht niet als afgedaan in iBabs en de lijst van de griffie. De 

verantwoordelijken in de organisatie beschouwen de toezegging echter als afgedaan.  

 
N.a.v. vragen inzake problematiek “De Slak” te Hoensbroek 

Toezegging: De Raad krijgt de memo en achterliggende stukken rond de 

afweging over een monumentale status van de wijk; tevens wordt het 
instrument voorbereidingsbesluit meegenomen in de overwegingen als 

actualisatie van het bestemmingsplan aan de orde is. 

Datum raadsvergadering: 30-09-2020 
Kernthema: RO 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Damen 

Verantwoordelijke team/domein: Domein Organisatie, team Projecten  
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Wat is er gebeurd? 
Het is de rekenkamer niet duidelijk op welke wijze deze toezegging in het PHO is 

besproken. Vanuit de organisatie wordt aangegeven dat de toezeggingen door art. 33 

beantwoording op schriftelijke vragen van 26-11-2020 en van 29-12-2020 zijn afgehandeld.  
Deze schriftelijke vragen staan in iBabs en ook de antwoorden op de vragen van 26-11-2020 

zijn daar te vinden. De antwoorden op de vragen van 29-12-2020 staan niet in iBabs. Het 

document ‘antwoordbrief vervolgvragen’ linkt naar de vragen, niet naar antwoorden. De 
organisatie meldt dat er geen verdere vervolgstappen zijn geweest. 

De toezegging zoals die aan de Raad is gedaan wordt wat betreft een memo en 

achterliggende stukken over de monumentale status van de wijk, niet nagekomen. Over het 
gebruik van het instrument ‘voorbereidingsbesluit’ bij eventuele actualisatie van het 

bestemmingsplan heeft de rekenkamer niets teruggevonden.  

 
Conclusie 

De toezegging aan de Raad is niet nagekomen, de organisatie beschouwt dit evenwel als 

afgedaan. De rekenkamer constateert dat er onzorgvuldig met de toezegging aan de Raad is 
omgegaan, evenals met het plaatsen van de antwoorden op de schriftelijke vragen als 

documenten in iBabs. De toezegging is niet opgenomen in iBabs. 

 

4.3.3. Toezeggingen in uitvoering  
 

De volgende vier toezeggingen zijn nog in behandeling of waren dat bij de inventarisatie 

voor dit onderzoek: 

 N.a.v. raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet verplaatsing datacenter, MER-ruimte 

raadhuis de toezegging: de Raad wordt schriftelijk geïnformeerd over welke 
toepassingsmogelijkheden er zijn m.b.t. de restwarmte van datacentra, of het mogelijk is 

om de restwarmte, net als bij het Mijnwaterproject terug te geleiden, en de Raad 

ontvangt een overzicht van de financiële afwikkeling van dit raadsvoorstel. 

 N.a.v. vragen dhr. N.A. Aarts (OPH) inzake ontwikkeling nieuw beleid winkelcentrum ’t 

Loon de toezegging: Er volgt binnenkort een RIB, inclusief planning; update na het 
zomerreces 

 N.a.v. Bomen voor pasgeboren en/of overleden mensen de toezegging: Komt hierover 

Q1 terug in Raad 

 N.a.v. Klimaatbegroting de toezegging: Komt terug in commissie RO en klankbordgroep 

Duurzaamheid 

 

 
N.a.v. raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet verplaatsing datacenter, MER-ruimte 

raadhuis 

Toezegging: de Raad wordt schriftelijk geïnformeerd over welke 
toepassingsmogelijkheden er zijn m.b.t. de restwarmte van datacentra, of het 

mogelijk is om de restwarmte, net als bij het Mijnwaterproject terug te 

geleiden, en de Raad ontvangt een overzicht van de financiële afwikkeling van 
dit raadsvoorstel. 

Datum raadsvergadering: 23-11-2020 

Kernthema: Middelen en heffingen 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: Keulen 

Verantwoordelijke team/domein: PIT/Middelen 
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Wat is er gebeurd? 
De toezegging is besproken in een van de eerste PHO’s na de raadsvergadering van 23-11-

2020. Er is daar afgesproken dat bij de uitvoering van dit project nogmaals gekeken zal 

worden naar de mogelijkheid van restwarmte.  
Ook is afgesproken een overzicht te verstrekken van de financiële afwikkeling bij beëindiging 

van dit project (medio juli 2021).  

Parkstad-IT heeft in navolging van de toezegging in de gemeenteraad bekeken of de warmte 
die geproduceerd wordt in het nieuwe datacenter teruggeleverd kan worden aan het 

mijnwater en kan helpen bij de verwarming van het pand CBS-weg 2. De financiële 

afwikkeling van het project wordt op dit moment afgerond (na afronding van het project 
medio 2021) en wordt in de beantwoording van de toezegging met betrekking tot het 

mijnwater meegenomen.  

In de veronderstelling dat de toezegging over de financiële afwikkeling bij afronding van dit 
project zou worden beantwoord, tezamen met de beantwoording rondom het gebruik van 

mijnwater, is er niet meer gecommuniceerd met de Raad over deze toezegging.   

 
Conclusie 

De toezegging bestaat uit 2 delen, die separaat beantwoord konden worden. Er is voor 

gekozen om alles tegelijkertijd te rapporteren na afronding van het project, medio 2021. 
Volgens de rekenkamer is de mogelijkheid van toepassing van restwarmte van datacentra 

voor het voeren van duurzaamheidsbeleid relevant, ook los van dit project. Dat zou een 

afweging kunnen zijn om aan die aparte rapportage de voorkeur te geven. 
 

N.a.v. vragen inzake ontwikkeling nieuw beleid winkelcentrum ’t Loon 

Toezegging: Er volgt binnenkort een RIB, inclusief planning; update na het 
zomerreces 

Datum raadsvergadering: 27-05-2020 

Kernthema: Economie 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: De Beer 

Verantwoordelijke team/domein: Beleid Economie/Economie 

 
Wat is er gebeurd? 

De toezegging is besproken in het PHO Centrum, Ruimte en Economie.  Daar is 

afgesproken dat de afhandeling van deze toezegging zou worden opgepakt via het 
Programma Centrum (domein beleid) en de procesleider ’t Loon (van domein Economie). 

De transformatie van ‘t Loon maakt onderdeel uit van het Programma Centrum. In de 

halfjaarlijkse updates van het Centrumproject aan de Raad is ook steeds een update van ‘t 
Loon gegeven. In 2020 was dat in de commissie RO van 18-11-2020. De commissie heeft 

hier opnieuw gevraagd naar de stand van zaken. In de vergadering is niet gerefereerd aan de 

openstaande toezegging en er is zeer beperkte informatie gegeven over het nieuwe beleid.  
Op 11-05-2021 is een RIB gestuurd, met een beschrijving van de historie en de stand van 

zaken, waarmee de toezegging is nagekomen.   

 
Conclusie 

Ten tijde van de inventarisatie van openstaande toezeggingen, stond deze toezegging nog 

open. Hoewel er in de toezegging een tijdstip voor nakoming is genoemd (na het 
zomerreces) is dit met 8-9 maanden vertraagd. De rekenkamer realiseert zich dat dit bij 

complexe processen kan voorkomen. Echter, bij de update van het programma Centrum in 

november 2020 is hierover ook geen mededeling gedaan, hetgeen de rekenkamer doet 
vermoeden dat de toezegging vergeten was. 
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N.a.v. Bomen voor pasgeboren en/of overleden mensen. 

Toezegging: Komt hierover Q1 terug in Raad 

Datum raadsvergadering: 04-11-2020 
Kernthema: Groen 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens 

Verantwoordelijke team/domein: Stadsingenieurs/Ruimte 
 

Wat is er gebeurd? 

Dit onderwerp is al eerder, op12-10-2020, besproken als wens van de PH. De motie sloot 
hier goed op aan. De toezegging die hieruit voortkwam is daarna besproken in de 

eerstvolgende PHO’s, namelijk 16-11-2020 in het PHO Beheer en Onderhoud en 07-12-

2020 in het PHO Milieu en Duurzaamheid. 
Er is afgesproken om de (on)mogelijkheden te onderzoeken en in Q1 2021 de commissie 

daarover te informeren. Omdat de sportvelden van MSP een belangrijk onderdeel vormen 

voor de uitvoering van motie “bomen voor elk geboren kind” worden de dossiers 
gekoppeld. 

Het team beleid ruimte is aan de slag gegaan en heeft de volgende stappen genomen: 

 Nagaan hoeveel geboorten en sterfgevallen er gemiddeld jaarlijks in Heerlen 

plaatsvinden; 

 Navraag vastgoed welke percelen mogelijk in aanmerking komen; 

 Projecten nagegaan die ingezet kunnen worden om motie mee in te vullen; 

 Ontwerp gemaakt t.b.v. herinneringsbos voormalige sportvelden MSP; 

 Integraal overleg over inzet sportvelden MSP t.b.v. herinneringsbos; 

 Concept collegevoorstel opgesteld t.b.v. uitvoering motie, zie bijlage 1; 

 Subsidieaanvraag 1 miljoen bomenplan provincie Limburg, zie bijlage 2; 

 
Het resultaat was een memo voor de PH om hiermee de raadscommissie RO te 

informeren, zie bijlage 3. Deze memo is op 10-03-2020 toegestuurd aan de commissie RO. 

Tot nu toe hebben de stappen niet geresulteerd in concrete uitvoering. Doordat de 
aangevraagde subsidie bij de provincie Limburg niet is toegekend, is de financiering nog niet 

rond. Daarom is het project nu ingediend om op te nemen in de begroting 2022. 

De toezegging is als afgehandeld beschouwd nadat raadscommissie over de ondernomen 
stappen en plannen werd geïnformeerd.  

In de raadsvergadering van 30-06-2021 heeft de PH de Raad nog eens toegezegd om de 

stand van zaken van een ander project, het 1000-bomenplan en van de motie “bomen voor 
elke geboorte” gezamenlijk schriftelijk toe te lichten. 

 
Conclusie 

De toezegging is nagekomen in Q1, zoals toegezegd. Ten tijde van de inventarisatie van 

openstaande toezeggingen, stond deze toezegging nog open in het registratiesysteem. 
 

N.a.v. Klimaatbegroting 

Toezegging: Komt terug in commissie RO en klankbordgroep Duurzaamheid 
Datum raadsvergadering: 04-11-2020 

Kernthema: Milieu 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Claessens 
Verantwoordelijke team/domein: Beleid Ruimte/Ruimte 
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Wat is er gebeurd? 
De toezegging is een reactie op het feit dat de klimaatbegroting nog niet helemaal helder 

was voor de Raad. Leden van de Raad vroegen om een toelichting. De klimaatbegroting is in 

de behandeling van de begroting 2019 door de Raad via een amendement toegevoegd aan 
de begrotingen vanaf 2020. Er was al -voor de behandeling van de begroting waarin de 

toezegging werd gedaan- een aantal keer over de in ontwikkeling zijnde klimaatbegroting 

gesproken in de Klankbordgroep Duurzaamheid.  
Na de toezegging zijn er volgens de verantwoordelijk ambtenaar diverse pogingen 

ondernomen om de Klankbordgroep bij elkaar te krijgen maar dit is vanwege Corona niet 

doorgegaan. In de begroting 2022 staat een nieuwe klimaatbegroting. 
 

Conclusie 

Het College is mogelijk tot de conclusie gekomen dat -nadat het zo lang geduurd had om de 
toelichting te geven- dat deze niet meer nodig is met de nieuwe klimaatbegroting op komst. 

In de klimaatbegroting 2022 zijn de opmerkingen vanuit de Raad over de klimaatbegroting 

2021 verwerkt. 
 

4.3.4.  Samenvatting afhandeling toezeggingen. 

 
Van de nader geanalyseerde toezeggingen zijn drie van de 15 toezeggingen wel nagekomen 

maar niet als zodanig geregistreerd op de lijsten van de griffie, noch in de eerste 

inventarisatie door de organisatie geïdentificeerd. 
Twee van de drie wel nagekomen toezeggingen zijn volledig nagekomen en in iBabs 

afgevinkt. Het is de rekenkamer niet duidelijk waarom deze niet als afgedaan in het systeem 

van de griffie gezet. 
Eén toezegging is uitgebreid nagekomen, evenals de afdoening van de motie waaraan deze 

gekoppeld is. De rekenkamer heeft de toezegging niet kunnen vinden in het RIS. Het is niet 

duidelijk waarom deze toezegging als openstaand op de lijst van de griffie is blijven staan. 
Waarschijnlijk is door de griffie geen koppeling gelegd tussen de MAT’s en de documenten 

waarmee deze zijn afgedaan.  

 
De rekenkamer concludeert dat er verschillende redenen zijn voor het feit dat zeven 

toezeggingen niet nagekomen zijn. Deze variëren van vergeten; vergeten de Raad te 

informeren; een besluit om het anders te doen dan is toegezegd; omvangrijker dan verwacht 
en daardoor niet af te handelen; uitbesteed aan een derde partij die het niet heeft 

afgehandeld. 

Gemene deler voor al deze gevallen is dat de Raad niet is geïnformeerd.  
 

Vijf toezeggingen zijn nog in behandeling of waren dat bij de inventarisatie voor dit 

onderzoek. Een daarvan is inmiddels afgehandeld, zoals toegezegd. Twee toezeggingen zijn 
nog niet afgehandeld omdat het gaat om langlopende projecten. De rekenkamer is van 

mening dat bij beide toezeggingen een tussenbericht op zijn plaats was geweest. Eén 

toezegging betrof uitleg van de klimaatbegroting in 2021, die erg is lang blijven liggen. 
Kennelijk is het College tot de conclusie gekomen dat de uitleg niet meer nodig was omdat 

de nieuwe klimaatbegroting alweer aan de orde is.   

 
De griffie plaatst notatie van toezeggingen niet altijd in de context van het debat waardoor 

de toezegging naderhand niet duidelijk. Het komt ook voor dat de portefeuillehouder 

ervoor kiest om een wijze van afhandeling te kiezen die beter aansluit bij de vraag zoals die 
in de Raad gesteld is, dan bij de wijze waarop deze vraag in de toezegging is genoteerd. 
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Toezeggingen zijn niet altijd voldoende voorzien van een duidelijke planning (tijdsgebonden). 
Ook komt het voor dat een toezegging qua termijn niet inpasbaar is in de raadsplanning.  
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Bijlage 2: overzicht van geïnterviewde personen 
 

Voor de informatie over de gehanteerde procedures van MAT’s heeft de rekenkamer 

gesproken met: 
 

Alexandra van der Weijden, raadsadviseur/commissiegriffier 

Merveta Morina, Bestuurssecretaris 
Teun Zwemmer, Griffier 

 

 

Bijlage 3: overzicht van gebruikte afkortingen 

 

MAT:  Motie, amendement of toezegging 
MAT’s:  Moties, amendementen en/of toezeggingen 

IBabs:  Raadsinformatiesysteem  

RIB:  Raadsinformatiebrief 
PH: Portefeuillehouder 

PHO: Portefeuillehoudersoverleg 
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Bijlage 4: overzichten van moties, amendementen en toezeggingen volgens de griffielijsten 
 

Tabel a: Overzicht van alle moties in de periode maart 2018 – maart 2021 

 

Tabel b: Overzicht van alle amendementen in de periode maart 2018 – maart 2021 

 

Tabel c: Overzicht van alle toezeggingen in de periode maart 2018 – maart 2021 
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Bijlage 4 

 

Tabel a: Overzicht van alle moties in de periode maart 2018 – maart 2021 

 
Titel Datum Uitslag 

stemming 

PFH Kern-

thema 

Stand van 

zaken 

Datum 

over-

zicht 
stand 

van 

zaken 

Afge

han-

deld 

datum 

afhan-

deling 

link naar 

betreffend

e 
document

(en) 

Beoordeling RK motie 

gevon

den? 

tijdig volledig kwaliteit 

Motie PvdD inzake 
notitie onderzoek naar 

alternatieve 

woonvormen, 

waaronder ‘tiny houses’, 
in december 2018 

04-07-2018 Unaniem 
aangenomen 

Clemens Wonen Uitgewerkt 
in notitie, in 

maart 2019 

in cie. RO 

besproken. 

27-03-19 Nee   https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/6534ebc
9-0670-

485e-b10c-

94860b8029

df 

niet afgehandeld; 
genoemde notitie 

gaat over 

alternatieve 

woonvormen in de  
uitvoeringsagenda 

Opvang en 

Beschermd wonen 

Parkstad: Skaeve 
Huse.  Geen relatie 

met het doel van de 

motie, wel 

inhoudelijke relatie 

ja nee nee onvoldo
ende 

Motie tarieven 
sportaccommodaties 

11-07-18 Unaniem 
aangenomen 

De Beer Sport D.d. 18 dec. 
2018 

afgehandeld 

middels een 

Raadsinform
atiebrief 

19-12-18 Ja 18-12-
18 

https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/f1dfc1e9
-dcd2-485c-

8eca-

726f1529dc

d6 

  ja ja ja goed 

Motie 'vreemd aan de 

orde' Alle fracties inzake 

'extra agenten naar 

Limburg' 

26-09-18 Unaniem 

aangenomen 

Roemer Veilighei

d 

Brief is 

verstuurd 

aan Minister 

en aan alle 
raden in 

Limburg en 

Pro- vincie 

31-10-18 Ja  10-10-

18 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/a4d45ce

a-ef32-

46b3-8017-

geen rapportage aan 

de raad? Brieven 

wel in ris 

opgenomen 

nee ja ja goed 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/6534ebc9-0670-485e-b10c-94860b8029df
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1dfc1e9-dcd2-485c-8eca-726f1529dcd6
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
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(10 oktober 
2018) 

ce07a28944
79 

Motie Alle Fracties ‘De 
vervuiler betaalt’ 

(aansluiting bij 

statiegeldalliantie) 

31-10-18 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Afval Afdoening in 
RIS d.d. 3 

december 

2018 

19-12-18 Ja 03-12-
18 

https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/725b58e
e-d0a2-

441f-8051-

341419f0f9f

8 

de motie staat niet 
in het RIS; 

volledigheid niet te 

beoordelen 

nee ja ? goed 

Motie 

HL/GL/PvdA/Stadspartij/

PvdD/CDA/PHB/VVD/D

66 ‘veilig naar school’ 

31-10-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Wegen Medio 

september 

2020 start 

pilot 

30-09-20 Ja 12-02-

20 

https://ris2.i

babs.eu/Age

nda/Details/

Heerlen/46c
276bc-abd5-

461a-9f4a-

cfa4de2dd4

72 

de motie staat niet 

in het RIS; op de 

agenda waarnaar 

wordt verwezen 
staat een 

verkeerspilot; raad 

niet geinformeerd 

over afhandeling 

nee ja ? onvoldo

ende 

Motie externe inhuur 07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Wever Bestuur RIB d.d. 17 

november 

2020 in iBabs 

geplaatst 

23-11-20 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/b0b7c6b

5-577a-

4db6-9873-

59940456b3
21 

  ja ja ja goed 

Motie Kiesbond 07.11.2018 Unaniem 

aangenomen 

Wever Bestuur In eerste 

helft 2019 

volgt een 
notitie over 

dit 

onderwerp 

24-02-21 Nee     geen notitie ja nee nee onvoldo

ende 

Motie Gemeentelijk 
Servicepunt 

07-11-2018 Unaniem 
aangenomen 

Keulen Bestuurl
ijke 

dienstve

rlening 

Afgehandeld 
via een RIB 

dd. 27 

augustus 

2019 

25-09-19 Ja   https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/84ce9fc

  ja ja ja goed 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/a4d45cea-ef32-46b3-8017-ce07a2894479
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/725b58ee-d0a2-441f-8051-341419f0f9f8
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/46c276bc-abd5-461a-9f4a-cfa4de2dd472
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/b0b7c6b5-577a-4db6-9873-59940456b321
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
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9-926b-
4093-8a65-

7a295c1038

38 

Motie Aannemen van 
een Pro-actievere rol 

van de ge- meente inzake 

verkoop MFC-Nieuw 

Lotbroek 

07-11-2018 Unaniem 
aangenomen 

Damen Cultuur Is niet meer 
aan de orde. 

Het  pand is 

inmiddels 

gesloopt op 
rest- stukje 

na dat is 

verkocht aan 

Stichting 
Marokkaanse 

Nederlander

s Parkstad 

(als al jaren 
eerder 

afgesproken) 

27-01-21 Ja Zie 
onder 

stand 

van 

zaken 

  is overbodug 
geworden maar 

geen info in RIS 

ja nee nee onvoldo
ende 

Motie Kunst in de 

openbare ruimte 

07.11.2018 Unaniem 

aangenomen 

Clemens Cultuur Voorjaar 

2021 

24-02-21 Nee     motie stelt 1 1/2 

jaar en opname in 
de culturele agenda. 

Geen tussenberiht 

ja nee nee onvoldo

ende 

Motie 

ondernemersfonds 
Heerlen 

07-11-2018 Aangenomen

, met 32 
stemmen 

vóór en 4 

tegen 

De Beer Econom

ie 

Komt in april 

2019 in 
commissie 

ES 

29-05-19 Ja 03-04-

19 

https://ris2.i

babs.eu/Age
nda/Details/

Heerlen/55c

745cf-e919-

43e7-9215-
d9cf45e642

e2 

  ja ja ja goed 

Motie Suggesties 

Kindercollege 

07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Jeugd Memo 26 

juni 2019: 1 
juli 2019 is 

bijeenkomst, 

daarna info 

over de 
behaalde 

resultaten; 

RIB d.d. 17 

december 

18-12-19 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep
orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/d1096d8

2-7244-
4194-aa8d-

1382bed30d

d0 

  ja ja ja goed 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/84ce9fc9-926b-4093-8a65-7a295c103838
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/55c745cf-e919-43e7-9215-d9cf45e642e2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d1096d82-7244-4194-aa8d-1382bed30dd0
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2019 in 
iBabs 

geplaatst 

Motie ontwikkeling van 
een extra kengetal m.b.t. 

de financiële 

weerbaarheid 

07-11-2018 Unaniem 
aangenomen 

Simons Middele
n 

RIB 
opgesteld, 

16 juni 

verzonden 

naar Raad 

30-09-20 Ja   https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/2a14f26
9-7021-

4dea-958c-

be53906168

78 

  ja ja ja goed 

Motie ‘Geen 

sjoemelstroom meer’ 

07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Milieu RIB BWV-

19000207  

18-12-19 Ja 07-01-

20 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/ad07b27

5-6f87-

4474-a768-

d25dc259a8
b9 

  ja ja ja goed 

Motie operatie 

Steenbreek 

07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Milieu Informatie 

afhandeling 

in RIS ge- 
plaatst bij de 

motie op 16 

mei 2018. 

29-05-19 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/c324f43

4-0ab0-

4482-bf80-
db76573007

92 

geen info aan raad 

gestuurd, wel in RIS 

bij overzicht moties 

ja ja nee matig 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2a14f269-7021-4dea-958c-be5390616878
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ad07b275-6f87-4474-a768-d25dc259a8b9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c324f434-0ab0-4482-bf80-db7657300792
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Motie Organisatorisch 
inrichten programma 

duurzaamheid 

07-11-2018 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Milieu Een 
programma 

manager 

Duurzaamhe

id is 
benoemd, 

die samen 

met de 

reguliere 
organisatie 

het door de 

Raad 

vastgestelde 
programma 

tot 

uitvoering 

brengt. 

23-11-20 Ja     blijkbaar uitgevoerd, 
hoe is de raad 

geinformeerd? 

ja ja ja matig 

Motie riooltrappen 07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Milieu 3 mei 2019 

Memo naar 

Raad ge- 

zonden. 

29-05-19 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/c276dc8

b-041e-

48ec-9799-

e1b2d2be16
e3 

  ja ja ja goed 

Motie Scan regionale 

zorginstellingen 

07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Van 

Zutphen 

Sociale 

Basis 

Memo d.d. 4 

november 

2019 in iBabs 
bij de motie 

geplaatst 

27-11-19 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/46f6236

5-b6b7-

4b9f-9264-
c4ffca5d0ac

8 

  ja ja ja goed 

Motie Aanpak 30 km-

zone Ganzeweide 

07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Wegen In iBabs / RIS 

d.d. 1 
november 

2019 

27-11-19 Ja 01-11-

19 

https://ris2.i

babs.eu/Rep
orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/c82103e

e-ba73-
400f-ab21-

  ja ja ja goed 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c276dc8b-041e-48ec-9799-e1b2d2be16e3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
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4f6f1d2f87d
5 

Motie Onderzoek 
Regenboogzebrapad 

07-11-2018 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Wegen Het 
regenboogze

brapad is 

gerealiseerd 

vlakbij het 
Stadhuis 

30-09-20 Ja     motie vraagt om 
onderzoek maar is 

al uitgevoerd, geen 

tusseninfo aan de 

raad, opmerking in 
RIS 

ja ja ja matig 

Motie inzake Sibelco 30-01-2019 Aangenomen

, met 19 

stemmen 
vóór en 18 

tegen. 

Simons RO Notitie d.d. 

22 maart 

inzake 
verzending 

beroepschrif

t aan Raad 

van State 

27-03-19 Ja     motie is uitgevoerd, 

gezien  de uitspraak 

van de Raad van 
State; geen 

documenten 

gevonden dat de 

raad is 
geinformeerd 

ja ja ja nvt 

Motie in gesprek met 

commissaris over herstel 

vertrouwen 

11-03-2019 Aangenomen

, met 20 

stemmen 
vóór en 14 

tegen 

- Bestuur   29-01-20 Nee     niets van 

teruggevonden 

ja nee nee nvt 

Motie wervingscampagne 

Burgernet in Heerlen 

27-03-2019 Unaniem 

aangenomen 

Roemer Veilighei

d 

Raadsinform

atiebrief via 
mail en iBabs 

9 april 2019, 

5 november 

2019 en 8 
juni 2020 

29-05-19 Ja 09-04-

19 05-
11-19 

08-06-

20 

https://ris2.i

babs.eu/Rep
orts/Details/

Heerlen/b57

86fd7-2a5a-

4c63-8ae5-
8f1df54f1cc

9 

goed; plan en 

rapportagena een 
half jaar aan raad 

ja ja ja goed 

Motie problematiek CBR 17-04-2019 Unaniem 

aangenomen 

Keulen Dienstv

erlening 

9 mei 2019 

brieven 
verzonden 

naar Min. 

van I&W en 

naar Direc- 
teur CBS. 

29-05-19 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep
orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/d7222f1

d-d938-
4863-b4e9-

1133541207

9d 

geen nadere 

informatie, alleen 
mededeling dat brief 

is verzonden 

ja ja ja matig 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/c82103ee-ba73-400f-ab21-4f6f1d2f87d5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Heerlen/b5786fd7-2a5a-4c63-8ae5-8f1df54f1cc9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/d7222f1d-d938-4863-b4e9-11335412079d
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Motie aansluiting op 
nachtnet treinverkeer 

17-04-2019 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Mobilite
it 

Memo 
rondgemaild/

in iBabs d.d. 

17 

september 
2019 

25-09-19 Ja 17-09-
19 

https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/2f30f91d
-2668-40cc-

8178-

c15e25c4e7

b7 

niet als afgehandeld 
gemarkeerd in RIS 

ja ja ja uitsteken
d 

Motie buslijn langs 

Woonboulevard 

29-05-2019 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Mobilite

it 

Memo d.d. 1 

november 

2019 in iBabs 

geplaast 

27-11-19 Ja 01-11-

19 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/ae2e53c

2-03d8-

4f6e-b874-

1bf6cd971c
66 

  ja ja ja uitsteken

d 

Motie inzake onderzoek 

mogelijkheid vestiging 

‘broedplaats’, inclusief 
promoten ‘veggie-dag’ 

26.06.2019 Unaniem 

aangenomen 

Keulen Bestuurl

ijke 

dienstve
rlening 

  24-02-21 ja 13.04.2

1 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/9df74ad

9-fc3c-

46b3-a933-
b561d6ddfa

28     

https://ris2.i

babs.eu/Rep
orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/a015a4f

5-b044-
484a-ad9c-

830f1c9d7c

14 

2 moties, een 

ingetrokken, wel rib 

ja ja ja uitsteken

d 

Motie ‘camera in beeld’ 26.06.2019 Aangenomen 
met 32 

stemmen 

vóór en 3 

tegen 

Wever Veilighei
d 

Onbekend 24-02-21 Nee     geen info gevonden ja nee nee nvt 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/2f30f91d-2668-40cc-8178-c15e25c4e7b7
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/ae2e53c2-03d8-4f6e-b874-1bf6cd971c66
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Motie ‘bewegwijzering 
A76 met vermelding 

Hoens- broek 

30-10-2019 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Wegen 18 december 
notitie 

afhandeling 

motie in 

iBabs 
geplaatst 

18-12-19 Ja 18-12-
19 

https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/846fd51
c-6ac5-

460a-94cc-

24128c4008

cf 

  ja ja ja uitsteken
d 

Motie 

Marketingcommunicatieb

eleid 

07-11-2019 Unaniem 

aangenomen 

Roemer Bestuur   27-05-20 Nee     geen info gevonden ja nee nvt nvt 

Motie 
Gevelrenovatiefonds 

07-11-2019 Unaniem 
aangenomen 

Van 
Zutphen 

Centru
m 

Afgehandeld 
via RIB 

Atelier 

Stads- revisie 

12 augustus 
2020 

30-09-20 Ja   https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/f1eacca8
-408e-40bd-

ac5a-

95e59ece1e

c2 

RIB's geven geen 
informatie over het 

gevraagde in de 

motie, wel 

gedeeltelijk over  
mogelijke uitvoering 

ja nee nee matig 

Motie 

Monumentenbeleid 

07.11.2019 Unaniem 

aangenomen 

Clemens Culture

el 

erfgoed 

Na zomer 

volgt 

voorstel 

24-02-21 Nee     Motie niet 

gevonden, wel als 

aankondiging in 

bijdrage 
vergadering; 

tussenbericht, maar 

geen uitvoering 

nee nee nee nvt 

Motie Stand van zaken / 
verbetering 

beantwoording externe 

post 

07-11-2019 Unaniem 
aangenomen 

Keulen Dienstv
erlening 

RIB d.d. 3 
november 

2020 in iBabs 

geplaatst 

23-11-20 Ja   https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/679f33e
d-52ed-

4951-8c69-

91b2ddc421

f8 

een jaar later, 
zonder 

tussenbericht? (niet 

gevonden) 

ja nee ja ja 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/f1eacca8-408e-40bd-ac5a-95e59ece1ec2


Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
66 

Motie Verbetering 
dienstverlening bij 

vergunningen 

07-11-2019 Unaniem 
aangenomen 

Keulen Dienstv
erlening 

RIB d.d. 6 
oktober 

2020 in iBabs 

geplaatst 

27-10-20 Ja   https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/92ce68f
3-c98d-

4360-81e2-

e7c038f7bd

02 er volgt 
voor het 

zomerreces 

een 2e RIB 

hierover  

volgend bericht 
verwacht voor 

zomer 2021 

ja ja ja uitsteken
d 

Motie Leegstand en 

transitiecoaches 

07-11-2019 Unaniem 

aangenomen 

De Beer Econom

ie 

Memo in 

iBabs 

geplaatst d.d. 

3 november 
2020 

23-11-20 Ja 03-11-

20 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/7d04b4c

8-9e2b-

45d7-a5c2-

7f851f036a5
b 

motie vraagt om 

voor 1 april een 

plan van aanpak te 

presenteren, in 
november komt het 

bericht war de 

aanpak is. Tussen 

bericht is gestuurd 
maar niet gevonden 

ja nee ja goed 

Motie Starterslening 07.11.2019 Unaniem 

aangenomen 

Clemens Wonen Onbekend 24-02-21 Nee     geen documenten ja nee nvt nvt 

Motie Groen op orde 07-11-2019 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Groen Onbekend 18-12-19 Onbe

kend 

    geen documenten; 

moties vraagt om 

uitvoering binnen 
huidige 

collegeperiode 

ja kan nvt nvt 

Motie Global Goals 07-11-2019 Unaniem 

aangenomen; 
of 

aangehouden

? 

Claessens Milieu 18 december 

notitie 
afhandeling 

motie in 

iBabs 

geplaatst 

18-12-19 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep
orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/3462903

5-39fe-
4c09-985a-

24db37c764

f0 

onduidelijk of mtie 

is aangenomen; in 
Ibabs staan 

aangehouden; in 

memo staat 

aangenomen 

ja ja ja uitsteken

d 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/92ce68f3-c98d-4360-81e2-e7c038f7bd02%20er%20volgt%20voor%20het%20zomerreces%20een%202e%20RIB%20hierover
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Motie Belbus 07-11-2019 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Mobilite
it 

RIB d.d. 7 juli 
2020 in iBabs 

geplaatst 

30-09-20 Ja 07-07-
20 

https://ris2.i
babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer

len/fcf12db5
-6282-4b15-

844f-

894c477490

da  

  ja ja ja uitsteken
d 

Motie beperking overlast 

vuurwerk 

18.12.2019 Unaniem 

aangenomen 

Wever Veilighei

d 

Onbekend 24-02-21 Ja   cie 16-09-

2020  

  ja ja ja ja 

Motie Haal roze zaterdag 

naar Heerlen 

29-01-2020 Aangenomen 

met 31 

stemmen 

vóór en 5 
tegen 

Van 

Zutphen 

Sociale 

Basis 

RIB d.d. 7 juli 

2020 in iBabs 

geplaatst 

30-09-20 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis

tEntry/Heer
len/fa60527

a-0f6b-

4b7d-8f25-

82490e1549
35 

  ja ja ja goed 

Motie Afschaffing 

verhuurdersheffing 

27-05-2020 Aangenomen 

met 

aantekening 
Hart Leers 

(3) tegen 

Clemens Wonen Memo d.d. 

25 januari 

2021 in iBabs 
geplaatst 

27-01-21 Ja 27.01.2

021 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/10a3098

6-93aa-

4c11-a1a2-
5a2b08f22a

07 

  ja ja ja goed 

Motie onderzoek 

permanent horecaterras 
Pancratius- plein c.q. 

geheel Heerlen 

24.06.2020 Unaniem 

aangenomen 

De Beer Econom

ie 

collegebeslui

t voor 
verlenging 

terrassen 23 

maart 2021 

24-02-21 nee   onbekend; 

voor het 
zomerreces 

afhandelen 

geen documenten nee ? nvt nvt 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fcf12db5-6282-4b15-844f-894c477490da
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/fa60527a-0f6b-4b7d-8f25-82490e154935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/10a30986-93aa-4c11-a1a2-5a2b08f22a07
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Motie verplaatsing DNO 
‘De Klomp’ 

24.06.2020 Aangenomen 
met 33 

stemmen 

vóór en 3 

tegen 

Van 
Zutphen 

Sociale 
Basis 

Motie bij 
realisaties 

nieuwe 

opvang 

uitgevoerd. 
12 mei 2021 

beheersplan 

in commissie 

LO t.k. 
voorgelegd 

24-02-21 Ja 12-05-
21 

  motie niet 
gevonden, is 

blijkbaar uitgevoerd 

maar geen 

documenten 
gevonden, raad pas 

geinformeerd bij 

latere fase 

nee nee nee nvt 

Motie aansluiting bij ‘the 

coalition of the willing 

30-09-2020 Aangenomen 

met 26 

stemmen 
vóór en 10 

tegen 

Van 

Zutphen 

Sociaal 

Domein 

RIB d.d. 17 

november 

2020 in iBabs 
geplaatst 

23-11-20 Ja   https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/144deb4

b-83eb-

4c03-b2a6-
f0a72fc2e65

b 

motie in stukken 

raadsvergadering, 

niet in Ibabs, wel 
memo in Ibabs 

ja ja ja goed 

Motie Bouwen zonder 

vertragende regels voor 
Heerlen 

30-09-2020 Unaniem 

aangenomen 

Clemens Wonen   27-01-21 Nee     motie in stukken 

raadsvergadering 

ja nee nee nvt 

Motie gerechtigheid 

POMS-slachtoffers 

27-10-2020 Unaniem 

aangenomen 

Claessens volksge

zondhei
d 

Brieven aan 

staatssecreta
ris Defensie 

resp. 

Tweede 

Kamer 
commissie 

Defensie d.d. 

30 

november 
2020 in iBabs 

geplaatst 

21-12-20 Ja 30-11-

20 

https://porta

l.ibabs.eu/Lis
tEntry/View

/d4fcaa8b-

6fd3-45aa-

a963-
3cd05d5df6

35?returnUr

l=%2FListRe

port%2FVie
w%2F36ca9

be1-f621-

48e8-8806-

2ba97d96fac
3 

motie in stukken 

raadsvergadering; 
brieven niet 

gevonden 

ja ja ? ? 

Gewijzigde motie: Grip 

op hennepteelt 

05.11.2020 

    

Veilighei

d 

23 april 2021 

in RIS  

24-02-21 Ja 23-04-

21 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/cc606dc

  ja ja ja uitsteken

d 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/144deb4b-83eb-4c03-b2a6-f0a72fc2e65b
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://portal.ibabs.eu/ListEntry/View/d4fcaa8b-6fd3-45aa-a963-3cd05d5df635?returnUrl=%2FListReport%2FView%2F36ca9be1-f621-48e8-8806-2ba97d96fac3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
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0-ffe9-49af-
8257-

15694cbdce

9b 

Geef ondernemer meer 
ruimte voorafgaand aan 

kerstperiode 

11/5/20 Aangenomen 
met 32 

stemmen 

vóór en 1 

tegen 

Beer Econom
ie 

  24-02-21 Nee   Onbekend,  geen 
uitvoeringsdocumen

ten gevonden 

ja ? ? nvt 

Intensivering (of 

inventarisering??MVT) 

aanpak afvaldumping 

milieuperrons 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Afval Onbekend 24-02-21 Nee     titel verkeerd 

overgenomen in 

Ibabs 

(inventarisering ipv 
intensivering); geen 

reactie; geen 

tussenbericht 

(gevraagd om 1ste 
kwartaal 2021) 

ja nee nvt nvt 

Sociaaleconomische 

achterstanden 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Beer Arbeids

markt 

Onbekend 24-02-21 Nee     geen reactie, geen 

tussenbericht 

(Samen met de 
scholen uiterlijk 

eerste kwartaal 

2021 met een 

concreet plan te 
komen) 

ja nee nvt nvt 

Extra beleidsindicator 

ziekteverzuim 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Wever Bestuur Onbekend 24-02-21 Nee     vanaf volgende 

begroting indicator 

gevraagd 

ja moge

ijk 

nvt nvt 

Etaleer het erfgoed en 

de transformatie 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Clemens Culture

el 

erfgoed 

Onbekend 24-02-21 Nee     geen reactie; geen 

tussenbericht 

(gevraagd om plan 
1ste kwartaal 2021) 

ja nee nvt nvt 

Huisbezoek 

voorzieningenwijzer 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Keulen Dienstv

erlening 

  24-02-21 Nee n.v.t Wordt naar 

verwachting 

in 
september 

2021 

afgehandeld 

geen tijdsaanduiding 

gevraagd, geen 

reactie 

ja moge

ijk 

nvt nvt 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
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Noodhulp ondernemers 05-11-2020 Unaniem 
aangenomen 

Beer Econom
ie 

Onbekend 24-02-21 Onbe
kend 

    geen reactie; geen 
tussenbericht (het 

gaat om noodhulp, 

dus urgent) 

ja nee nvt nvt 

Boom voor elke baby in 
Heerlen 

05-11-2020 Unaniem 
aangenomen 

Claessens Groen Onbekend 27-01-21 Nee     geen tijdsaanduiding 
gevraagd, geen 

reactie 

ja moge
lijk 

nvt nvt 

Motie bewindvoering 05-11-2020 Aangenomen 
met 30 

stemmen 

vóór en 3 

tegen 

Zutphen Sociale 
Basis 

  24-02-21       is beleidsregel 
aangepast aan 

motie? Onduidelijk 

voor mij 

ja ja ja matig 

Meer blauw op straat 05-11-2020 Aangenomen 

met 32 

stemmen 

vóór en 1 
tegen 

Wever Veilighei

d 

Onbekend 24-02-21 Nee     motie vraagt om 

uiterlijk in het 

eerste kwartaal van 

2021; verder niets 
gevonden 

ja nee nvt nvt 

Uitbreiding HAP naar 

woningen 

Gewijzigde motie: Grip 
op hennepteelt 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Wever Veilighei

d 

In Ibabs/RIS 

23 april 2021 

27-01-21 Ja 23-04-

21 

https://ris2.i

babs.eu/Rep

orts/ViewLis
tEntry/Heer

len/cc606dc

0-ffe9-49af-

8257-
15694cbdce

9b 

motie ingetrokken 

en gewijzigde motie 

ingediend, nr 48 

ja nvt nvt nvt 

Keurmerk 

kamerverhuurpanden 

05-11-2020 Unaniem 

aangenomen 

Clemens Wonen   24-02-21 Nee     uiterlijk voor het 

zomerreces van 
2021 

ja moge

lijk 

nvt nvt 

Pilot wijkgebonden inzet 

Werk voor Heerlen 
aangenomen 

24.02.2021 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Arbeids

markt 

Onbekend 24-02-21 Nee       ja moge

lijk 

nvt nvt 

Aansluiting bij coalitie 

minimumloon naar € 

14,- 

24.02.2021 Aangenomen Van 

Zutphen 

Inkome

n 

  24-02-21       geen informatie ja moge

lijk 

nvt nvt 

 

 

  

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/cc606dc0-ffe9-49af-8257-15694cbdce9b
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Tabel b: Overzicht van alle amendementen in de periode maart 2018 – maart 2021 

 
Titel Datum Uitslag 

stemming 
Portefeuillehouder Kernthema Stand van 

zaken 
datum 
overzicht 

afgehandeld datum 
afhandeling 

Amendement: invoegen artikel 2 in 
Verordening rechtspositie raadsleden 

25-09-2019 Unaniem 
aangenomen 

Roemer Bestuur In definitieve 
versie 

verordening 

opgenomen 

27-11-19 ja 25-09-2019 

Amendement: niet instemmen met 
ontwerpbegroting BsGW 

29-05-2019 Unaniem 
aangenomen 

Simons Middelen Niet 
instemmen 

met 

ontwerpbe- 

groting BsGW 
is kenbaar 

gemaakt bij 

BsGW en 

daarmee AF 

30-09-20 ja   

Amendement: Klimaatbegroting 07-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Milieu Uitgevoerd 21-12-20 onbekend   

Amendement: Terugdraaien bezuiniging 

verkeerseducatie 

08-11-2018 Unaniem 

aangenomen 

Claessens Onderwijs In RIS d.d. 1 

november 

2019 

27-11-19     

Amendement: technische correcties van 

enkele passages in het BP “Buitengebied” 

m.b.t. sportcomplex Imstenrade 

27-11-2019 Unaniem 

aangenomen 

Damen RO Uitgevoerd 21-12-20 ja 27-11-2019 

Amendement: was- en strijkservice 07-11-2019 Unaniem 

aangenomen 

Van Zutphen Sociale Basis Uitgevoerd 21-12-20 ja bezuiniging 

teruggedraaid.  

 07-11-2019 
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Tabel c: Overzicht van alle toezeggingen in de periode maart 2018 – maart 2021 

 
Titel Datum 

toezeg-

ging 

Aan Toezegging Porte-

feuille- 

houder 

Kern-

thema 

Stand van 

zaken 

afgehan

deld 

ja/nee 

datum 

afhan-

deling 

link naar 

document(en)/ 

toelichting op 

vertraging/ 
bijzonderheden 

afge-

han-

deld 

tijdig vol-

ledig 

kwali-

teit 

Oordeel 

rechtmatig 

verloop 

gemeenteraads- 
verkiezingen 21 

maart 2018 en 

toelating nieuw 

benoemde 
raadsleden. 

27-03-18 Raad Inzake de berichtgeving in diverse 

media en de door de heer Leers 

gememoreerde discussie over de 

geldigheid van een buitenlands ID-
bewijs op een van de stembureaus 

in Heerlen is toegezegd dat zodra 

hieromtrent verduidelijking volgt 

van Kiesraad/Ministerie de raad 
hiervan in kennis wordt gesteld. 

Roemer Bestuur Raadinform

atiebrief 

april 2018 

Ja  https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/57

da399f-8de6-45a3-
b4df-

997a68c97604 

ja ja ja uitste-

kend 

Vragen van de 

heer H.A.H.M. 

Butink (Stads- 

partij) inzake 
portefeuilleverd

eling wethou- 

ders 

30-05-18 Raad Gelet op het verstrijken van het 

Vragenuur wordt afgesproken dat 

deze vraag schriftelijk –binnen een 

week-  door het college wordt 
beantwoord. Met daarbij de door 

de heer Butink toegevoegde vraag 

of het college bereid is om de 

ontwikkeling van het centrumbad 
over te hevelen naar de porte- 

feuille van wethouder de Beer. 

College Bestuur In RIS 

geplaatst 

op 31 mei 

2018. 

  https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/39

68fe67-1c55-
4158-a13f-

426f75f2b7c6 

ja ja ja goed 
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Vragen 
vragenuur 

inzake Holy 

Moly 

30-05-18 Raad De raad zal een gedetailleerd 
financieel overzicht worden 

verstrekt, en tevens op de hoogte 

worden gehouden van de voortgang 

Holy Moly. 
Het college zal tevens de recente 

brief van dhr. Kuipers (Incredible) 

beantwoorden. 

Van 
Zutphen 

Centrum Financieel 
overzicht 

op 18 juni 

jl. in RIS ge- 

plaatst. 

Deels  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/8c

605ae7-8352-

47b0bd1d-
09f92a6c1945    

Overzicht 

verstrekt, niet 

duidelijk of de cie 
op de hoogte 

wordt gehouden. 

Niet duidelijk of 

brief is verstuurd 

deels ja nee matig,  

Vragen van de 

heer H.A.H.M. 

Butink (Stads- 

partij) inzake 
‘Dress for 

Success’ 

30-05-18 Raad Deze vragen worden binnen een 

week door het college schriftelijk 

beant- woord. 

De Beer Economi

e 

In RIS 

geplaatst 

op 4 juni 

2018. 

Ja 4-06-18 Niet gevonden ja ja onbek

end 

onbeke

nd 

Vragen 

vragenuur 

inzake 

veiligheid/volks- 
gezondheid 

aanwezigheid 

reuzenberen- 

klauw 

30-05-18 Raad Er wordt opnieuw/structureel een 

bericht aan de beheerder van het 

perceel gezonden met het verzoek 

om de plant goed en voortdurend 
te snoeien. 

Claessen

s 

Groen Notitie in 

RIS 

geplaatst 

op 18 juli 
2018. 

Ja 18.07.18 https://portal.ibabs

.eu/ListEntry/View

/b30eabce-b2e0-

425b-9f1d-
6bdba68a77a9?ret

urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-
4d52-b62c-

b8aaf9e50a4d 

ja ja goed goed 

Geven van een 

zienswijze over 

het actieplan 

Geluid 3de 
tranche 

30-05-18 Raad Er wordt nagaan welke criteria 

precies worden gehanteerd m.b.t. 

het aspect handhaving ‘excessief 

geluid’. 

Claessen

s 

Milieu     Nee nee nee nvt 
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Motie van 
PvdD, PvdA, 

Stadspartij en 

Hart- Leers, 

inzake 
statiegeld en 

zwerfvuil/  

Motie vreemd 

aan de orde van 
de dag van 

de fracties 

Partij voor de 

Dieren, 
HartLeers, 

Stadspartij, 

PvdA en PHB 

inzake actualise 
ren doelstelling 

energieneutralit

eit 

30-05-18 Raad In overleg met griffie en presidium 
met een voorstel te komen tot 

instelling van een werkgroep of 

klankbordgroep duurzaamheid. 

Claessen
s 

Milieu Deze 
klankbordg

roep is 

ingesteld in 

2018. 

ja   ja ondui
delijk 

 onbeke
nd, geen 

info aan 

de raad 

gevonde
n 

Geven van een 
zienswijze op 

de begroting 

Veiligheidsregio 

Zuid-Limburg 
2019, begro-

ting Meld- en 

Coördinatiecen

trum 2019 en 
begrotingswijzin

gen 2018 

30-05-18 Raad Het onderwerp kerncentrale 
Tihange blijven agenderen voor de 

Veiligheidsre- gio en nagaan met wie 

en wanneer het rapport van de 

Onderzoekraad is be- sproken. 

Roemer Veiligheid  ?   Nee Nee Nee onvol-
doende 
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Vragen 
vragenuur 

inzake 

dienstbaarheid 

receptie / balie 
politiebureau 

30-05-18 Raad De openingstijden van het 
politiebureau worden geëvalueerd, 

hetgeen in de commissievergadering 

van juni a.s. aan de orde zal komen. 

Het antwoord op de vraag over het 
aangiftepercentage van 65+ zal 

worden uitgezocht en 

later verstrekt. 

Roemer Veiligheid Openingstij
den 

politieburea

u zijn 

besproken 
in de 

commissie 

LO van 13 

juni 2018 
Memo 

inzake 

aangifteper

centage 
65+ is 18 

april in RIS 

geplaatst. 

Ja 13.06.18 
18.04.19 

https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/746af78c-

5049-4cb1-a7fc-

b2043624c792  
https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/97

e59821-3c77-
46d9-b87d-

63fec72219dc  

Ja Ja Ja uitste-
kend 

Jaarstukken 
2017 

04-07-18 Raad In de up-date sociaal domein van 
september a.s. zullen de cijfers 

m.b.t. jeugdzorg (hoeveel kinderen 

in jeugdzorg en hoeveel controles 

bij gezinnen) worden opgenomen 
(vraag dhr. Verreck); 

 

 

 
 

 

Van 
Zutphen/

Clemens 

 

Jeugd In Update 
Sociaal 

Domein 

september 

2018  

Ja 19-09-18 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/c683b22f-

da08-4aa7-bf32-

1c8400beb24f 

ja ja ja goed 
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Jaarstukken 
2017 

04-07-18 Raad wat betreft informatieveiligheid 
worden concrete aanbevelingen uit 

de commissievergadering 

meegenomen, waarbij in oktober 

a.s. wordt teruggekomen op het 
aspect privacy, en in januari a.s. op 

het aspect veiligheid; 

Keulen   ja 19-03-19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/7e34ed49

-d5e7-438a-9504-

c5ef5be19f72 
veiligheid en 

privacy in een 

vergadering 

Ja nee, 5 
en 3 

mnd 

te laat 

ja redelijk 
erg 

technisc

he 

present
atie; 

geen tijd 

voor 

vragen; 
onduide

lijk of 

aanbeve

lingen 
uit de 

commis

sie zijn 

meegen
omen in 

het 

beleid 

Jaarstukken 
2017 

04-07-18 Raad na de zomer kan het onderwerp 
arbeidsmarktbeleid aan de orde 

komen in de commissie ES; 

De Beer arbeids-
markt 

 ja 5-12-18 https://portal.ibabs
.eu/Agenda/View/f

4d08023-ada8-

46d2-97b0-

c4a7e7208043/100
026327/2018 

ja ja ja uitste-
kend 
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Jaarstukken 
2017 

04-07-18 Raad op de vraag (mevr. Meertens) waar 
in de Jaarstukken nu precies de aan 

koop van Schinkel-Zuid in 2017 is 

terug te vinden wordt schriftelijk 

teruggekomen 

Van 
Zutphen 

middelen     nee    

Jaarstukken 
2017 

04-07-18 Raad in cie. MF van september a.s. wordt 
teruggekomen op de vraag hoe de 

huuropbrengsten worden berekend. 

Keulen middelen     nee    

Jaarstukken 
2017 

04-07-18 Raad In de schriftelijke beantwoording 
van de vragen m.b.t. de jaarrekening 

ontbrak een link die verwees naar 

een site met cijfers betreffende het 

sociaal domein; deze link wordt 
alsnog toegestuurd. 

Clemens Sociale 
basis 

    nee    

Herziening 
grondexploitati

e Maankwartier 

04-07-18 Raad Er komt een gedetailleerd overzicht 
van de cijfers en bedragen, met 

name een vergelijking van de eigen 

uitgaven en de subsidies van derden. 

Tevens wordt schriftelijk 
teruggekomen op de vraag of ook 

aan de westkant van het 

Maankwartier de letters 

“HEERLEN’ worden aangebracht, 
en zal overleg worden gepleegd met 

de NS over garantie van de 

intercity-status (+ 

liefst meer) van het nieuwe station 
Heerlen. 

Van 
Zutphen 

Centrum     nee nee nee nvt 
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Vraag Hart 
Leers 

ontwikkelingen 

binnenstad 

04-07-18 Raad In de eerstvolgende ‘retailmonitor’ 
aan cie. ES wordt de gevraagde 

vergelijking met omliggende 

gemeenten verwerkt 

De Beer Econo-
mie 

De 
retailmonit

or is 

gepland 

(conform 
actielijst 

cie. ES) 

voor 

december 
2018. 

Ja 7-12-18 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/77

0229fc-acb6-4a17-

957d-
005827bb1534 

Ja ja ja goed 

Motie 
PvdA/PvdD bij 

Jaarstukken 

2017 inzake 

noodfonds 

04-07-18 Raad De motie is ingetrokken onder 
toezegging van de wethouder dat 

samen met de Provincie langs 

bestuurlijke lijn bij het Rijk zal 

worden aangeklopt om tot een 
structurele oplossing voor het 

geld(tekort) in de Jeugdzorg te 

komen. 

Clemens Jeugd Motie is 
ingetrokken 

   nee onbek
end 

onbek
end 

nvt 

Zienswijze 
begroting 

Kredietbank 

Zuid-Lim- burg 

04-07-18 Raad Enkele technische vragen van dhr. 
De Kleijn (Hart Leers), onder meer 

of bepaalde onderdelen met 

wijzigingen in de BBV te maken 

hebben, zullen door hem aan het 
college worden gemaild en 

vervolgens schriftelijk worden 

beantwoord. 

raadslid 
de Kleijn 

/ 

Van 

Zutphen 

Middelen     nee nee nee nvt 

Vraag 
Stadspartij 

klacht 

aanbesteding 

soft- ware SSC-
ZL 

04-07-18 Raad De raad wordt meegenomen bij de 
verdere afhandeling van deze zaak. 

Simons Middelen Beantwoor
ding in RIS 

geplaatst 

op 1 

novem- ber 
2018 

Ja 4-07-18 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/07

4e3334-9c69-

466e-bd50-
37daddb33b89 

ja ja ja goed 
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Zomernota 
2018 

04-07-18 Raad Er is de komende weken extra 
controle op onderhoud van de 

hondenuitlaatplaatsen, een 

onderhoudsschema m.b.t. de 

hondenuitlaatplaatsen zal worden 
verstrekt. 

 

 

Claessen
s 

 

Milieu     nee    

 04-07-18 Raad Zodra er meer nieuws is m.b.t. 
Mijnwater, wordt de commissie 

hierover geiinformeerd; 

Claessen
s 

milieu     nee    

Zomernota 
2018 

04-07-18 Raad de cie. LO ontvangt vóór de 
commissievergadering van 

september a.s. een notitie inzake de 

overschrijdingen m.b.t. 

gladheidsbestrijding; 

Claessen
s 

wegen     nee    

 04-07-18 Raad de cie. RO ontvangt vóór de 
vergadering van september a.s. een 

notitie over de gevolgen van de 

wetswijziging voor de GREX 

Schinkel. 

Simons middelen     nee    

Motie 
SP/OPH/VVD/

D66/CDA/GL 

extra agenten 

naar Limburg 

04-07-18 Raad Motie is op verzoek van de 
portefeuillehouder aangehouden, 

zodat in de komende maanden op 

dit punt actie richting ‘Den Haag’ 

kan worden genomen en na het 
reces de motie in het licht van de 

dan actuele situatie kan worden 

beoordeeld (en indien nodig 

aangescherpt); de tekst van de 
motie zal reeds 

ter kennis worden gebracht aan de 

collega’s in de Provincie. 

Roemer Veiligheid  ?  geen motie 
(aangehouden) 

maar een 

toezegging: 

onduidelijk wat 
daarmee gebeurd 

is MVT 

Nee    
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Vraag CDA 
overlast DNO 

De Klomp 

04-07-18 Raad Er wordt een overzicht verstrekt 
van contacten in afgelopen tijd met 

omwonenden DNO De Klomp. 

Van 
Zutphen 

Volwas-
sen maat-

werk 

 ja 16 okt. 
2018 

Zie JOIN, memo 
M-18000043 

Afgehandeld 

Griffie d.d. 19 

oktober 2018 

Ja ja ? ja 

Vragen van de 
heer R.P.E. 

Meyer (SP) 

inzake opkomst 

en democratie 

27-09-18 Raad Medio oktober zal een 
raadsinformatiebrief gereed zijn, 

waarin nader wordt ingegaan op 

herijking buurtgericht werken, 

initiatieven om de burgers meer te 
betrekken en een eerste weergave 

van de zgn. huiskamergesprekken 

die de burgemeester met niet-

stemmers in de diverse wijken van 
de stad gaat voeren. 

Keulen / 
Roemer 

BGW Raadsinfor
matiebrief 

burgerbetr

okkenheid 

was reeds 
op 18 

september 

2018 

toegezonde
n; info 

huiskamerg

esprekken 

volgt. 

Ja   https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/12

2ccffc-f3ac-40b6-

af9b-
2083003c670b 

Deels ja Nee, 
info 

huiska

merge

sprek
ken 

ontbr

eekt 

Goede 
kwaliteit 

docume

nt, niet 

erg 
duidelijk 

of dit 

ook de 

vraag 
dekt 

Vragen van de 
heer R.H.F. 

Leers (Hart 

Leers) inzake 

leegstand 
binnenstad. 

27-09-18 Raad Een overzicht van overleggen, 
resultaten streetwise en ruimte 

voor ondernemen, cijfers 

passantentellingen zullen aan de 

raad worden verstrekt (overigens 
níet van de lunchgesprekken, daar 

zijn geen verslagen van) 

Van 
Zutphen 

Econo-
mie 

Evaluatie 
Streetwise 

is 

behandeld 

in de 
commissie 

ES van 13 

februari 

2019. 

Ja 13-02-19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/17aed10c

-695c-439a-acd9-

fbdc0ef6fc1a 

deels  Nee, 
slecht

s een 

vraag 

van 
de 4 

is 

beant

woor
d 

Onduid
elijk, 

link naar 

present

atie 
ontbree

kt van 

de ene 

vraag 
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Verlenen van 
toestemming 

om de gemeen- 

schappelijke 

regeling 
‘Centrumregeli

ng Ver- werving 

Jeugdhulp regio 

Zuid-Limburg 
2019’ te treffen. 

27-09-18 Raad De raad zal bij komende updates 
sociaal domein in de commissie 

worden ge- informeerd over de 

voortgang (onder meer ook een 

antwoord op de vraag over de duur 
van de aanbesteding); tevens wordt 

de berekening van enkele 

bedragen, zoals tijdens de 

vergadering besproken, op papier 
gezet. 

Clemens Jeugd Afgehandel
d via 

Updates 

Sociaal 

Domein 

  Ik weet niet welke 
updates, dus kan 

ze niet toevoegen. 

Ja Ja ? Matig.  
Maandel

ijkse 

updates 

geven 
informat

ie over 

de stand 

van 
zaken  

Centru

mregeli

ng 
jeugdhul

p. Niet 

duidelijk 

of de 
specifiek

e vragen 

ooit zijn 

beantw
oord. 
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Vragen van de 
heer R.P.E. 

Meyer (SP) in- 

zake Mijnwater-

project. 

27-09-18 Raad -De raad krijgt een totaaloverzicht 
van de financiën in dit dossier, zo 

moge- lijk vóór de 

begrotingsvergadering (indien 

mogelijk wordt hierbij ook de 
hoogte van de evt. kosten 

inzichtelijk gemaakt in het geval de 

Gemeente op 

een eerder tijdstip met dit project 
was gestopt) 

Claessen
s 

Milieu Middels 
memo 

(welke is 

behandeld 

in de cie. 
RO van 24 

oktober 

2018) 

afgehandeld
. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/a5bf7eb4-

cc2c-456b-bf13-

1205d6ad45ad 

Ja Ja geen 
inzich

t of 

de 

beant
woor

ding 

van 

de  
'wat 

als' 

vraag 

mogel
ijk 

was 

Goed  
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Vragen van 
mevrouw 

E.A.N.M. 

Géron (PvdD) 

inzake 
duurzaamheid 

schaatsbaan 

Winterevent. 

27-09-18 Raad De vraag sinds wanneer en onder 
welke contractuele voorwaarden de 

gemeente groene stroom afneemt 

wordt schriftelijk beantwoord. 

Van 
Zutphen 

Milieu Schriftelijk 
afgedaan via 

antwoord 

in ibabs d.d. 

20190325. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/f99

f26b8-cdb2-414f-

902a-
a0a4d9b38b48 

Ja Ja geen 
antwo

ord 

op 

contr
actuel

e 

voor

waard
en 

matig 

Aanpassen 
financiële 

systematiek 

onder- 

wijshuisvesting 

27-09-18 Raad Nadere duiding m.b.t. de fluctuatie 
van het budget zal schriftelijk aan de 

raad worden toegezonden. 

Clemens Onderwij
s 

 Ja 29.01.21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c9

25ebd4-aa5b-

4e2e-b81c-
e534ac70198d 

Ja nee Ja uitste-
kend 

Vragen van de 
heer H.M.A.M. 

Verreck (PvdA) 

inzake 

ontwikkelingen 
rondom groeve 

gebied. 

27-09-18 Raad in de commissievergadering van 
oktober a.s. volgt nadere informatie 

inzake de plannen voor groeve 

gebied Sibelco. 

Clemens RO Presentatie 
heeft 

plaatsgevon

den in cie. 

RO van 24 
oktober 

2018 

Ja 24-10-18 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/a5bf7eb4-

cc2c-456b-bf13-

1205d6ad45ad 

Ja Ja Ja Goed 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
84 

Motie 'vreemd 
aan de orde' 

Alle fracties in- 

zake 'extra 

agenten naar 
Limburg' 

27-09-18 Raad De motie wordt toegestuurd aan 
alle raden in Limburg, de Provincie 

en de Minister zal worden gestuurd. 

Roemer Veiligheid Brief is 
verstuurd 

aan 

Minister en 

aan alle 
raden in 

Limburg en 

Provincie 

(10 
oktober 

2018) 

Ja 10.10.18  Ja Ja Ja Brief 
niet 

gezien 

Zienswijze 
aankoop 

Parallelweg 2/2a 

31-10-18 Raad de raad wordt schriftelijk 
geïnformeerd over de verkoopprijs 

van het pand Parallelweg 2b, 

looptijd bestaande contracten 2/2a 

en kosten van consul- tants/ 
adviseurs. Voorts zal het college op 

verzoek van mevrouw Winkens van 

de VVD nog eens een gesprek 

voeren met partijen, waaronder de 
NS, 

om te bezien of er nog financiële 

meevallers te behalen zijn. 

Van 
Zutphen 

Centrum 18 
december 

in RIS 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b5

8533a8-0dd8-

49c8-b233-
e88186ca3490 

Ja Ja Ja uitste-
kend 
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Vragen diverse 
fracties inzake 

‘de Worsten- 

hemel’ 

31-10-18 Raad indien er inderdaad sprake is van 
een bedrag van € 20.000,--/Heerlen 

Mijn Stad, zoals in media bericht, 

dan wordt de raad daarover nader 

geïnfor- meerd. 
De positionering van de 

worstenkraam in het plan 

ontwikkeling Bongerd moet nader 

worden bekeken, en uiteraard volgt 
daarover later informatie 

aan de raad. 

Van 
Zutphen 

Centrum     nee ?   

Vragen van de 
heer Damen 

inzake 

uitbreiding 

‘murals’ 
Vijgenweg/Oud

e Kerkstraat 

31-10-18 Raad het beleid m.b.t. het aanbrengen c.q. 
verwijderen van ‘murals’ zal 

samengevat in een memo aan de 

raad worden verstrekt. 

Clemens Cultuur In RIS 
geplaatst 

d.d. 13 

maart 

2019. 

Ja 17-12-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fa5

111b6-dbd5-468c-

b4f8-37eceffb18ea 
Onduidelijk wat 

beleid murals is, 

antwoorden gaan 

over mijnmuseum 

nee ?   

Motie 
HL/GL/PvdA/St

adspartij/PvdD/

CDA/PHB/ 

VVD/D66 

31-10-18 Raad opmerking OPH om dit soort 
situaties in geheel Heerlen nader te 

bekijken is 

reeds in gang gezet en de 

wethouder komt daar in de 
eerstvolgende com- 

missievergadering op terug. 

Claessen
s 

Milieu    Het gaat om 
veiligheidssituaties 

rondom scholen 

nee    
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Vragen van de 
heer R.H.F. 

Leers inzake 

faillissement 

CHRI 

31-10-18 Raad de vragen van raadslid Hazen hoe 
een aantal bedragen verdisconteerd 

zijn in het financiële overzicht 

Mijnwater, zullen schriftelijk worden 

beantwoord en dit aspect kan 
verder besproken worden bij de 

behandeling van de RIB 

Mijnwater in de a.s. vergadering van 

cie. RO. 

Claessen
s 

Milieu 20 
november 

2018 is de 

RIB 

Mijnwater 
in de 

commissie 

RO 

behandeld, 
besproken 

en voor 

kennisgevin

g 
aangenome

n. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/07a5bc6c

-1a8b-49e2-8c7c-

977eb795326b 

Ja ja ja goed, 
verwarr

end is 

de titel 

van de 
toezeggi

ng en de 

nadere 

toelichti
ng. 

Vragen 

van 

Leers of 
van 

Hazen, 

gaat het 

over 
een 

faillisse

ment of 

over het 
mijnwat

er 

project? 
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Vragen diverse 
fracties inzake 

financiële 

Situatie 

Zuyderland 

31-10-18 Raad via het Presidium zal een toelichting 
op de situatie bij ziekenhuis 

Zuyderland 

in een vergadering van cie. MF 

worden geagendeerd, waarvoor 
directeur dhr. Jongen zal worden 

uitgenodigd. 

Van 
Zutphen 

Volwasse
n 

Maatwer

k 

Dhr. 
Jongen is 

uitgenodigd 

en zal in 

februari 
naar de 

commissiev

ergadering 

MF komen 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/1bf44cc7-

80cf-4d48-8e1f-

5d48ac4359ba 

ja ja ja goed; 
toelichti

ng in cie 

is 

gegeven. 
Toelicht

ing in 

presidiu

m 
vanweg

e 

vertrou

welijkhe
id? 

Plan basisbanen 07-11-18 Raad In 2019 volgt plan over basisbanen De Beer Arbeidsm
arkt 

 Ja 9-04-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/78

80ac84-1c32-

4618-8ae4-
3f744292d186 

ja ja ja uitste-
kend 

Rapportage 
arbeidsmarktm

onitor 

07-11-18 Raad Tweejaarlijkse rapportage 
voortgang arbeidsmarktmonitor, 

start in 2019 

De Beer Arbeidsm
arkt 

 Ja Vanaf 
09.10.19 

in ES 

https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/683c4dc4

-cc1e-45f0-a284-

c856b14ae60a 

ja ja ja uitste-
kend; 

check 

op 

agenderi
ng> 

regelma

tig 
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Convenant 
Aken 

07-11-18 Raad RIB stand van zaken convenant 
Aken volgt 

Roemer Bestuur In  RIS 23 
november 

2018 

Ja  23-11-18 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/69

0e04a9-71de-

4b5b-9830-
46c2981e9bba 

ja ja ja uitste-
kend 
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Huiskamergesp
rekken 

07-11-18 Raad Inzake opkomst verkiezingen 
worden data huiskamergesprekken 

via griffie doorgegeven en verslag 

onderzoek UVA wordt in januari 

aan de raad gepre- senteerd 

Roemer Bestuur Cie. MF 
januari 

2019 

?  Onderzoek UVA 
is via een 

presentatie in de 

commissie MF aan 

de orde geweest. 
https://ris2.ibabs.e

u/Agenda/Details/

Heerlen/431818e6

-fc85-46a0-b1c3-
1eff28b85f28 data 

niet aangetroffen. 

Nee ja nee matig; 
toegeze

gde data 

van 

gesprek
ken niet 

gegeven; 

onderzo

ek geeft 
geen 

info 

over 

huiskam
ergespr

ekken. 

Niet 

duidelijk 
of die 

zijn 

gevoerd

. Raad 
niet 

geinfor

meerd. 
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Schinkel-Zuid 07-11-18 Raad Er volgt een memo voor aanstaande 
cie RO waarin duidelijk wordt 

gemaakt wat de kosten zijn van een 

stadspark op de plek Schinkel-Zuid. 

Van 
Zutphen 

Centrum In RIS d.d. 
20 

november 

2018 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b3

417ed8-d45a-

4293-9709-
edcab3e776ea 

ja ja ja uitste-
kend 

Maankwartier 07-11-18 Raad Raad informeren over 
vertragingskosten Maankwartier 

zodra mogelijk 

Van 
Zutphen 

Centrum N.a.v. de 
RIB risico-

update 

Maankwarti

er in de 
commissie 

RO en 

vragen over 

de 
vertragings

kosten 

volgde een 

notitie 
voor de 

commissie 

RO op 25 

februari 
2019. Deze 

is in 

het RIS 

geplaatst. 

Ja  Er zijn nog diverse 
geheime notities 

hierover in de 

commissie RO in 

beslotenheid 
behandeld. 

https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/7a
930f67-29c1-

4637-a5a9-

774ff51919ea 

ja ja ja goed; 
omdat 

het hier 

om 

diverse 
vertrou

welijke 

notities 

gaat niet 
gecheck

t  
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Upgrading 
centrum 

07-11-18 Raad Er volgt een gesprek met 
vastgoedeigenaren, makelaars, 

ondernemers en 

bewoners met als doel het maken 

van een plan voor de upgrading van 
het centrum 

Van 
Zutphen 

Centrum 24 april 
2019 

antwoord 

in RIS 

geplaatst bij 
toezegginge

n 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/f71

63504-91c2-4893-

84b4-
dc33c6808c10 

ja nee, 5 
maan

den 

nee matig. 
Info is 

een 

uitnodig

ing voor 
een 

gesprek, 

weinig 

informat
ief. De 

vraag 

waarop 

gereage
erd 

wordt is 

ook niet 

duidelijk 
opgesch

reven 
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Motie wonen in 
het centrum 

07-11-18 Raad Beantwoording vragen over motie 
wonen in centrum verleden jaar 

volgt schriftelijk 

Van 
Zutphen 

Centrum Motie is 
reeds 

afgehandeld

. Deze 

toezegging 
kan 

daarmee 

ook als 

afgehandeld 
worden ge- 

zien. 

?   Motie en 
afhandeling niet 

kunnen vinden in 

iBabs 

Nee nee nee nee; 
motie 

staat 

niet in 

de lijst 
van 

moties, 

is van 

2017. Er 
zijn 

geen 

antwoo

rden te 
vinden 

in Ibabs 

Mijnmuseum 07-11-18 Raad -Informatie volgt m.b.t. locatie 
mijnmuseum en bijdrage gemeente 

-Er wordt aangegeven waar in de 

begroting de exploitatiekosten van 

het Mijnmuseum zijn opgenomen 

Clemens Cultuur  Ja 17-12-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fa5

111b6-dbd5-468c-

b4f8-37eceffb18ea 

ja nee, 
ruim 

een 

jaar 

later 

ja uitste-
kend 

Overzicht 
indexeringen 

subsidies 

vereni- 

gingsleven 

07-11-18 Raad Er volgt een overzicht van de 
indexeringen voor verenigingen en 

een memo met de bedragen die de 

instellingen missen en op welke 

wijze dit een halt 
kan worden toegeroepen. 

Clemens Cultuur     nee nee nee nvt 
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Royal 07-11-18 Raad Voor de cie. ES van december volgt 
informatie inzake de vervolgstappen 

m.b.t. de Royal  en een evt. tijdelijke 

invulling 

Clemens Cultuur  Ja 16-01-19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/0818242e

-b97a-4842-9975-

65cae02d316b 

ja  ja uitste-
kend 

Leegstandsbelei
d / outlet 

07-11-18 Raad Behandeling leegstandsbeleid in 
december a.s. in cie. ES; vestiging 

outlet- center wordt hierbij 

meegenomen. Pfh bezoekt 

outletconcept Ochtrup (D) en 
koppelt bevindingen terug aan de 

raad 

De Beer Economi
e 

 Ja 15-01-20 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/832b8e18

-5be6-474c-bc8c-

d8ba873afd69 

ja ja ja uitste-
kend 

Model 
ondernemersfo

nds 

07-11-18 Raad -Model ondernemersfonds wordt 
uitgewerkt en komt terug in 

commissie 

-waarbij wordt bekeken of er extra 

kan worden ingezet op acquisitie op 
het gebied van retail in het centrum 

door een ervaren/deskundig 

persoon. 

De Beer Economi
e 

April 2019 
in 

commissie 

ES 

Ja 3-04-19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/55c745cf-

e919-43e7-9215-

d9cf45e642e2 

ja ja ja uitste-
kend 
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Bijstandsbudget
ten 

07-11-18 Raad Schriftelijke informatie over 
toekomstige bijstandsbudgetten 

volgt 

Van 
Zutphen 

Inkomen afgehandeld 
via 

begrotingen 

en 

jaarrekenin
gen 

Ja jaarlijks Via jaarrekening nee nee nee gevraag
d om 

specifiek

e 

overzich
ten, 

geen 

bericht, 

achteraf 
verweze

n naar 

jaarreke

ning 

Excelsheet 
stroppenpot 

07-11-18 Raad Excelsheet stroppenpot wordt aan 
raad gestuurd 

Clemens Jeugd In RIS d.d. 
8 

november 

2018 

Ja  Niet kunnen 
vinden in het RIS. 

Wel mail 

gevonden (zie 

bijlage)  

nee    

Plan 
kinderlintjes 

07-11-18 Raad Samen met het kindercollege wordt 
nagegaan hoe dit verder kan 

worden op- gepakt. 

Clemens Jeugd Afgehandel
d, het 

kindercolle

ge is bij de 

uitreiking 
van de 

jeugdlintjes 

betrokken 

Ja   ja ja ja matig, 
raad 

niet 

geinfor

meerd 
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Programma 
duurzaamheid 

07-11-18 Raad Programma duurzaamheid incl. 
uitwerking fruitbomen en 

klimaatbegroting komt in 

klankbordgroep en commissie RO 

eerste helft 2019. Raad informeren 
over financiële vertaling hiervan. 

Claessen
s 

Milieu Cie. RO 
eerste helft 

2019 

Ja, maar 
in 2020 

 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/90b2d534

-64e8-42f8-8e24-

a93e7de6286d 

ja ja ja goed 

Gratis OV 07-11-18 Raad Commissie LO informeren over 
gratis OV in Q2 

Claessen
s 

Mobiliteit Cie. LO Q2 
2019 

Ja 27.06.19 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/a0601068-66c8-

41ad-b358-

6056c3a0e38a?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

https://ris2.ibabs.e

u/Agenda/Details/

Heerlen/c9bd2795
-ce81-4d9a-af82-

e8a1cc09e18e 

ja ja ja goed 

Klaar-overs 
standby 

07-11-18 Raad Er volgt informatie over klaar-overs 
standby 

Claessen
s 

Mobiliteit  Ja 01.11.19 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/7b3f5f34-9b2c-

49fe-9443-

bf6fc7b2f14f?retur
nUrl=%2FListRepo

rt%2FView%2Ffa6

dc936-fd5a-4d52-

b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja    
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Mobiliteitsvisie 07-11-18 Raad Mobiliteitsvisie komt in 2019 naar 
cie. LO 

Claessen
s 

Mobiliteit Raadsvoors
tel in 

commissie 

en raad juni 

‘19 
/bespreking 

in 

raadsinform

atiebijeenk
omst 16 

september 

2019 

Ja   cie LO/ 
raad Juni 

2019 

https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/c9bd2795

-ce81-4d9a-af82-

e8a1cc09e18e 

ja ja ja goed 

Ouderen beleid 07-11-18 Raad Hierbij wordt onderzocht of er 
behoefte is aan een speciaal info 

bulletin voor ouderen. Daarnaast 

volgt er een pilot tegen verborgen 

eenzaamheid.Ouderenbeleid in 
commissie in Q2 

Keulen Ouderen
beleid 

Gepland is 
een 

presentatie 

ouderenbel

eid te 
agenderen 

voor de 

commissie 

MF van juni. 

Ja 19-06-21 19 juni presentatie 
in commissie MF 

https://ris2.ibabs.e

u/Agenda/Details/

Heerlen/4be32a78
-3d8e-4aa2-9385-

4ab750263aa9 

ja ja ja goed  
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IBA 07-11-18 Raad -Komt in 2019 terug op kritiek IBA 
-Er wordt een overzicht van de 

projecten bij IBA opgevraagd en 

verstrekt aan cie/raad 

-IBA wordt uitgenodigd voor de cie. 
RO inzake de plannen voor het 

expositie- jaar. 

Simons RO Lijst is 14 
mei in RIS 

geplaatst bij 

de 

toezegginge
n 

Barry 

Braeken 

heeft een 
presentatie 

gegeven 

over het 

expositiejaa
r in de 

commissie 

RO van 19 

maart jl. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/a7

460e72-93b6-4f4f-

b182-
06594efec275        

ja ja ja uitste-
kend 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
98 

Heerlen 
STAND-BY! 

07-11-18 Raad Evaluatie inzake Heerlen STAND-
BY! volgt 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

De 
toezegging 

is 

afgehandeld

. Door 
toezen- 

ding van de 

memo : 

Contractev
aluatie 

Heer- len 

Stand-By 

(HSB!) 
2017 -2019 

door be- 

spreking 

van de 
memo in de 

commissie 

MF op 22 

mei 2019. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/bf394c49-

801b-4be1-b72d-

cddf449652fb 
jongerenparticipati

e bij gemeentelijk 

armoedebeleid 

ja ja ja uitste-
kend 

Bijeenkomsten 
jongeren 

Arcuscollege 

over armoede 

07-11-18 Raad Informatie volgt inzake 
bijeenkomsten met jongeren 

Arcuscollege over armoede 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

driejarig 
project 

speaking 

minds is 

afgerond 

ja 12-07-05 Jongerenparticipati
e bij gemeentelijk 

armoedebeleid 

ja nee onbek
end 

onbeke
nd 

Jongeren 
Broeklandcolleg

e 

07-11-18 Raad Notitie jongeren Broeklandcollege 
volgt 

Roemer Veiligheid In RIS d.d. 
12 

november 

2018 

Ja 12.11.18 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/2f9

fa80b-a790-4b28-

8419-
0181aac600c8 

ja ja ja uitste-
kend 
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Eenzaamheid 07-11-18 Raad Er volgt een nadere uitwerking 
inzake eenzaamheid 

(actieprogramma). Hierbij wordt 

onderzocht of er behoefte is aan 

een speciaal info bulletin voor 
ouderen. Daarnaast volgt er een 

pilot tegen verborgen eenzaamheid. 

Keulen Volwasse
n 

maatwer

k 

afgehandeld 
door 

middel van 

het 

raadsvoor- 
stel over 

integraal 

ouderenbel

eid dat op 
18 

december 

2019 in de 

raad is 
behandeld. 

Bij het 

raadsvoorst

el is de 
Ontwikkela

genda inte- 

graal 

ouderenbel
eid 

gevoegd, 

waarin alle 

on- 
derwerpen 

die in de 

toezegging 

benoemd 
zijn (nadere 

uitwerking 

inzake 

eenzaamhei
d, spe- ciaal 

info bulletin 

en pilot 

tegen 
verborgen 

eenzaamhei

d) 

opgenomen 
zijn. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/bd8852f6

-35f3-406a-a85c-

b1cf6cbc019c 

ja ja ja uitste-
kend 
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Lang-parkeren 07-11-18 Raad Memo lang-parkeren naar cie. LO in 
Q1 2019 

Claessen
s 

Wegen Cie. LO Q1 
2019 

Ja 19.01.19 
cie LO 

https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/e1f4c73f-

680a-4fc5-a27b-

b7a3ba5e86fd 

ja ja ja goed 

Parkeren 
centrum 

07-11-18 Raad Er volgt een brief inzake de stand 
van zaken parkeren in het centrum 

ter be- spreking 

Claessen
s 

Wegen Cie. LO 
januari 

2019 

Ja 19.01.19 
cie LO 

https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/e1f4c73f-

680a-4fc5-a27b-

b7a3ba5e86fd 

ja ja ja goed 

Planning 
parkeren 

07-11-18 Raad Planning m.b.t. parkeren (incl. wat 
er op korte termijn gebeurt) 

Claessen
s 

Wegen Cie. LO 
januari 

2019 

Ja 19.01.19 
cie LO 

https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/e1f4c73f-

680a-4fc5-a27b-

b7a3ba5e86fd 

ja ja ja goed 

Veiligheid 
scholen 

07-11-18 Raad Voorstel veiligheid scholen in cie. 
LO in eerste half jaar 2019 

Claessen
s 

Wegen Cie. LO 
voor juli 

2019 

Nee  was gepland in cie 
verg die niet is 

geweest, status 

onbekend 

nee nee nee nvt 

Parkeren CBS 07-11-18 Raad Informatie parkeren CBS volgt in 
Q2 2019 

Claessen
s 

Wegen Uitvoering 
voorzien 

Q4 2020 

Ja 02.12.20 niet gevonden  nee nee nee nvt 

Onderzoek 
woonvormen 

07-11-18 Raad Rapportage onderzoek 
woonvormen komt in december 

naar cie. RO 

Clemens Wonen Cie. RO 
december 

2018 RIB 

hierover 19 

december 
in RIS 

geplaatst 

Niet 
kunnen 

vinden 

  nee nee nee nvt 
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Verduurzamen 
corporatiewoni

ngen 

07-11-18 Raad Er volgt samen met de 
woningcorporaties  nader 

onderzoek inzake de kosten en te 

nemen stappen m.b.t. het 

verduurzamen van de 
woningvoorraad. 

Clemens Wonen Memo dd. 
21 april 

2020 – in 

RIS 

geplaatst. 

 21-04-20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/83

d9c5f3-6e5e-4b56-

a9a1-
3cdfe8e887c9 

ja ja ja uitste-
kend 

Vragen van de 
heer H.A.H.M. 

Butink (Stads- 

partij) inzake 

subsidie ten 
behoeve van 

fiet- senstalling 

Heerlen -

Parallelweg. 

28-11-18 Raad de brief/beschikking waarin staat dat 
Heerlen in aanmerking komt voor 

het verkrijgen van subsidie zal, 

inclusief de hoogte van het bedrag, 

aan de raad worden toegezonden; 
tevens wordt duidelijkheid verschaft 

over de passage ‘dekking en kosten’ 

m.b.t. de fietsenstalling in het 

raadsvoorstel over aan- 
koop Parallelweg 2/2a. 

Van 
Zutphen 

Centrum 18 
december 

in RIS 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b5

8533a8-0dd8-

49c8-b233-
e88186ca3490 

ja ja ja uitste-
kend 

Vaststellen van 
de Horecavisie 

en Kader- nota 

Horecabeleid 

Heerlen. 

28-11-18 Raad Er wordt nog eens goed gekeken 
naar de communicatie met de 

horeca, in de héle stad, over de 

nieuwe beleidsdocumenten, en er 

zal zeker begrip en attentie zijn 
voor wijkvoorzieningen op 

horecagebied. 

Roemer Dienstve
rlening 

Middels RIB 
afgehandeld 

28 juni 

2019 

  RIB niet gevoden nee nee nee nvt 
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Vragen van 
mevrouw Y.M. 

Claessens-Sche- 

pers (SP) inzake 

rapport 
Nationale 

Ombuds- man 

inzake 

afhandeling 
klacht tegen de 

ge- 

meente 

Heerlen. 

28-11-18 Raad De raad wordt schriftelijk 
geïnformeerd over achtergrond en 

feitencomplex van dit dossier. 

De Beer Economi
e 

 Onbeken
d 

  nee nee nee nvt 

Vaststellen van 
het onderzoek 

Rekenkamer 

Heerlen over 

inkoop 
Basishulp Jeugd 

28-11-18 Raad Diverse opmerkingen uit de raad 
zullen worden meegenomen in de 

voort- gang met JENS; een link van 

het Instagram-account zal via de 

griffie aan de raad worden gezonden 
(inmiddels gebeurd); communicatie 

met direct be- trokkenen volgt nog 

vóór de commissievergadering van 

volgende maand 
middels de up-date sociaal domein 

Clemens Jeugd Direct 
betrokkene

n zijn in 

week 50 

geïnfor- 
meerd 

  Geen notitie en 
niet bekend in 

welke Update 

sociaal domein dit 

aan de orde is 
geweest.  

deels ja nee slecht 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
103 

Vragen van de 
heer R.H.F. 

Leers (Hart 

Leers) inzake 

de 
spoorwegverdu

bbeling 

Heerlen-

Landgraaf. 

28-11-18 Raad De raad wordt uiteraard 
geïnformeerd over nieuwe 

ontwikkelingen in dit dossier en er 

volgt contact met de buurtstichting, 

zodat omwonenden optimaal 
geïnformeerd blijven. 

Tevens wordt bezien of en welke 

informatie op station De Kissel kan 

worden aangebracht, ook 
communicatie met omwonenden, 

én er wordt ingezet op een 

maximale busverbinding van 

Molenberg met het centrum, 
waarover de raad eveneens 

geïnformeerd zal worden. 

Claessen
s 

Mobiliteit  Ja 18.03.19 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/8ea4b9c7-703b-

4f0e-891c-

741e3da1020b?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja ja ja goed 
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Vaststellen van 
het 

bestemmingspla

n 'Zorgvallei' 

28-11-18 Raad In Q1 van 2019 volgt een up-date 
met de stand van zaken. 

Simons RO Het 
bestemmin

gsplan is in 

de 

raadsvergad
ering van 

28 

november 

2018 
vastgesteld. 

De 

vaststelling 

is in het 
Gemeenteb

lad en in de 

Staatscoura

nt van 10 
december 

2018 

gepubliceer

d. 
Het 

vastgesteld

e 

bestemmin
gsplan heeft 

vervolgens 

met ingang 

van 13 
december 

2018 

gedurende 

6 weken 
ter inzage 

gelegen. 

Gedurende 

deze 
termijn is 

geen 

beroep 

ingesteld. 
Daarmee is 

het 

Ja, zie 
kolom H 

  ja ja ja slecht, 
blijkbaar 

via de 

lijst van 

toezeggi
ngen 

zoals in 

kolom 

H; 
omdat 

dit niet 

gebruik

elijk is 
(geen 

RIB of 

memo) 

is de 
kwaliteit 

van 

informe

ren 
onvoldo

ende 
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bestemmin
gsplan 

“Zorgvallei

” met 

ingang van 
24 januari 

2019 

volledig in 

werking 
getreden 

en 

onherroepe

lijk. 
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Vragen van de 
heer C.J.W. 

Hesse (SP) 

inzake VGZ-

patiënten niet 
meer welkom 

bij Zuyderland. 

28-11-18 Raad Er wordt nagegaan of een en ander 
betrekking heeft op de aanvullende 

verzekering of ook op de 

basisverzekering 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

Dit is 
beantwoor

d door dhr. 

Jongen van 

Zuyderland 
tijdens de 

commissie 

MF van 20 

februari 
2019 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/1bf44cc7-

80cf-4d48-8e1f-

5d48ac4359ba 

ja ja ja uitste-
kend 

Motie ‘vreemd 
aan de orde van 

de dag’ van 

PvdD, Groen 

Links en PvdA 
inzake een 

vuurwerkvrije 

zone in 

Heerlen. 

28-11-18 Raad Er volgt een onderzoek naar welke 
mogelijkheden er zijn m.b.t. het 

realiseren van vuurwerkvrije zones, 

inclusief afstemming met politie en 

handhaving; direct na de 
zomervakantie volgt hierover een 

rapportage. 

Roemer Veiligheid Memo op 
agenda cie. 

LO 

20191113 

Ja 13.11.19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/1dd45bda

-eea0-47e6-a135-

d0d1ca1292ab 

ja ja ja uitste-
kend 

Vragen van de 
heer T.G.M.M. 

de Groot 

(OPH) inzake 

wietexperiment
. 

28-11-18 Raad Als er meer helderheid is over de 
voortgang en invulling van het 

experiment wordt de raad uiteraard 

onmiddellijk geïnformeerd. 

Roemer Veiligheid Beantwoor
d middels 

raadsinform

atiebrief 4 

januari 
2019 

Ja 04.01.19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/42

3d43e5-b450-

4c48-b16b-
9d89cb9886e6 

ja ja ja uitste-
kend 
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Vragen van 
mevrouw P. 

Plusquin (PvdD) 

inzake 

aanhoudend 
geweld tegen 

LHBTI 

personen. 

28-11-18 Raad Er zal nog eens goed gekeken 
worden naar een gememoreerde 

zeer recente gebeurtenis, alsmede 

de aanpak daarvan. 

Roemer Veiligheid Beantwoor
d middels 

antwoord 

op art. 33 

vragen 
‘Aanhoude

nd geweld 

en 

intimidatie 
jegens 

LHBTI-

personen’ 

Ja 25.02.19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/a6

98aade-7423-

456a-82c8-
3f742f7c912d 

ja ja ja uitste-
kend 

Financiële 
verordening 

2018 

19-12-18 Raad De procedure m.b.t. stukken die 
voor advies aan de WFA moeten 

worden voorgelegd (bv. Financiële 

Verordening, Nota reserves en 

voorzieningen) zal 
aan de hand van het Reglement in 

het Presidium worden besproken. 

Griffie/pr
esi- dium 

Griffie Notitie 
voor 

Presidium 

geagendeer

d en 
besproken 

Ja, 
presidiu

m januari 

2019 

 https://portal.ibabs
.eu/Agenda/View/6

98d3634-fbd7-

4bca-a417-

b0ba9e23eaa9/100
026332/2019 

ja ja ja goed 

Zienswijze 
begrotingswijzig

ingen 2018 en 

2019 BsGW 

19-12-18 Raad In 2019 wordt de financiële cyclus 
van BsGW aangepast aan de P&C-

cyclus van de gemeenten, en wordt 

de laatste bestuursvergadering van 

het jaar in de laatste week voor het 
kerstreces gehouden, zodat de 

reacties van de gemeenteraden 

kunnen worden meegenomen 

Simons Middelen Conform 
toezegging 

afgehandeld 

door 

portefeuille
houder d.d. 

17 februari 

2020. 

Ja, zie 
kolom H 

  ja ja onbek
end 

onbeke
nd, geen 

nadere 

informat

ie aan 
de raad 
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Novembernota 
2018 

19-12-18 Raad De raad ontvangt in Q1 2019 een 
overzicht welke panden eigendom 

zijn van de gemeente Heerlen en 

daarmee welke huuropbrengsten 

deze panden ople- veren. 
In de WFA zal worden besproken 

hoe meer continuïteit kan worden 

verkre- gen in de bedragen in de 

nota’s van de P&C-cyclus. 

Simons/ 
Clemens 

WFA 

Middelen 10 april 
2019 

overzicht in 

RIS 

geplaatst. 
In januari in 

de WFA 

aan de orde 

geweest. 
De afdeling 

S&C gaat 

hiermee 

aan de slag. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c8

cd3f30-9507-

44b7-9c77-
265d6ead7d49 

ja ja ja uitste-
kend 

Vragen 
vragenuur over 

IBA 

19-12-18 Raad De raad ontvangt een integraal 
overzicht van de voortgang en 

financiële planning van alle concrete 

IBA-projecten. 

Tevens ontvangt de raad een 
overzicht van de uitgaven en 

inkomsten m.b.t. IBA, en antwoord 

op de vraag of de nieuwe manager 

een toelichting in de commissie kan 
geven (een en ander aan de hand 

van een gesprek van de 

portefeuillehouder met IBA). 

Simons RO Presentatie 
IBA vond 

plaats 

tijdens 

commissiev
ergadering 

RO 20 

maart jl. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/7264ad9d

-f656-4b48-bcf9-

1903f135a0cc 

ja ja nee slecht, 
geen 

financiel

e info in 

present
atie 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
109 

Vragen van de 
heer A. Damen 

(OPH) inzake 

aanpak 

onderwijsachte
rstand jongeren 

30-01-19 Raad de raad krijgt nadere informatie, 
maar dan integraal over het hele 

pakket van de regiodeal, waarbij 

ook geld voor dit onderwerp een 

aspect is. 

Clemens Onderwij
s 

Petra 
Haket heeft 

deze 

beantwoor

d 

   nee nee onbek
end 

onbeke
nd, geen 

docume

nten 

gevonde
n 

Vragen van de 
heer R.P.E. 

Meyer (SP) 

inzake opkomst 

en democratie, 
uitvoering 

motie Kiesbond 

27-02-19 Raad Schriftelijke beantwoording van 
deze vragen volgen uiterlijk 1 maart. 

Tevens verzoek aan commissie MF 

om de vragen en antwoorden te 

agenderen voor de commissie MF 

Roemer Bestuur     nee nee onbek
end 

onbeke
nd, geen 

docume

nten 

gevonde
n 

Vaststellen 
Kadernota 

beeldkwaliteit 

open- bare 

ruimte centrum 
Heerlen 

27-02-19 Raad Raad ontvangt schriftelijk een 
notitie over het betrekken van de 

noordkant van het Maankwartier bij 

de kadernota beeldkwaliteit 

openbare ruimte cen- trum Heerlen 

Van 
Zutphen 

Centrum Memo aan 
Raad 

gezonden 

d.d. 

20190425 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/90

4d0cb7-4a44-

46ea-b095-
6fbdb6eb5c9f 

ja ja ja uitste-
kend 

Vragen van 
mevrouw M.H. 

Schreurs (PHB) 

inzake het 

‘Deltaplan 
waterstof’ 

27-02-19 Raad Zodra de evaluatie van de 
buurtdeals van Heerlen Buitenkans 

gereed zijn, zal deze naar de 

commissie LO worden gestuurd 

Claessen
s 

Groen 14 oktober 
2020 in RIS 

/ IBabs 

geplaatst 

Ja 14.10.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/2a

c134ea-1379-

4851-b108-
09d339bc8c0b 

ja ja ja uitste-
kend 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
110 

Realisatie 
kindcentrum 

Tarcisius 

27-02-19 Raad 1.   Er volgt nader onderzoek naar 
een passende invulling van het ge- 

bouw aan de Celssustraat zodra dit 

beschikbaar komt; 

2.    bereid om te bekijken of er 
(extra) middelen van andere 

partijen (naast IBA) zijn te 

verkrijgen; 

3.   inhoud van het plan Grasboek 
zal nog eens op schrift worden 

gezet en aan de raad worden 

gezonden; 

4.   bevestiging dat de op pagina 1 
van de memo d.d. 25 februari jl. ge- 

noemde waarderingen openbaar 

worden gemaakt ná het definitief 

worden van de koopovereenkomst. 

Clemens Jeugd 1. Medio 
2022 

2. Er zijn 

geen extra 

middelen 
beschikbaar

, 

huisvesting 

is een 
gemeentelij

ke opgave 

3.  ? 

4. Memo 
d.d. 6 

augustus 

2020 in 

iBabs 
geplaatst en 

taxatierapp

orten 

(niet 
openbaar 

dus achter 

een slot) 

op de 
raadsvergad

ering van 

27.02.19 

geplaatst. 
Raad via 

mail 

geïnformee

rd 

Deels  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/3fa

738d8-b3b3-4a17-

b171-
ab2553f8c930 

deels nee nee slecht, 
onvolle

dig en 

geen 

voortga
ngsberic

hten 
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Vragen van de 
heer E.J. 

Tijdeman 

(GroenLinks) 

en H.M.J. 
Gelissen (SP) 

inzake affaire 

SSC (email 

Heerlense 
ambtenaren 

gecheckt) 

27-02-19 Raad Raadsinformatiebrief inzake SSC 
wordt aan raad verzonden op 28 

februari 2019 

Simons / 
Roemer 

Middelen Rondgemail
d en in RIS 

geplaatst 

d.d. 28 

februari 
2019 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/d1

28e715-9bbc-

4788-8432-
87ad844dbb94 

ja ja ja goed 

Vaststellen van 
de ingekomen 

stukken en de 

wijze van 

afhandeling 
ervan 

27-02-19 Raad De raad wordt geïnformeerd over 
de afhandeling van de brieven nr. 6 

(gevel- subsidie) en nr. 9 

(hondenbelasting) 

Simons / 
Van 

Zutphen 

RO Raad in 
kennis 

gesteld van 

beantwoor

ding brief 
gevelsubsidi

e per mail 

d.d. 

20190322 

Ja  Ik weet niet waar 
de mail is 

opgeslagen. Is niet 

geregistreerd in 

iBabs 

nee nee nee onbeke
nd, geen 

docume

nten 

gevonde
n 

Vragen van 
mevrouw Y.M. 

Claessens-Sche- 

pers (SP) inzake 

voorval in de 
Skatehal 

27-02-19 Raad Er volgt een terugkoppeling over de 
voortgang in deze zaak, onder meer 

in een commissievergadering, 

waarbij de nadere vragen van de 

raadsleden 
Claessens, Hazen en Leers worden 

mee genomen. 

De Beer Sport Memo 8 
mei 2019 + 

adviesrappo

rt 

onderzoek 
Skatepark 

ter 

bespreking 

in cie. ES 
van 15 mei 

2019. 

Ja 15.05.19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/ea3aa8a7-

3594-4597-bed8-

72338a638efd 

ja ja ja goed 
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Vragen van 
mevrouw 

P.S.M.L. 

Plusquin (PvdD) 

inzake 
opschorten 

uitzetting Tiny 

House 

bewoners 
Heerlerbaan 

27-02-19 Raad RIB alternatieve woonvormen, 
waaronder Tiny Houses, zal – via 

het presidium- opnieuw 

geagendeerd worden voor de 

commissievergadering RO 

Clemens Wonen Is 
aangehoude

n tijdens 

cie. RO van 

20 februari 
en staat op 

agenda cie. 

RO van 19 

maart 2019 

   nee nee nee nvt 

Vragen dhr. A. 
Damen (OPH) 

inzake uitslag 

verkiezingen PS 

27-03-19 Raad Het gehele proces van de 
verkiezingen binnen de gemeente 

zal grondig geëvalueerd worden. 

Roemer Bestuur Memo dd. 
19-7-2019 

ontvangen 

inzake 

verloop 
verkiezinge

n 

?  Memo staat niet in 
het RIS, kan de 

memo nergens 

meer vinden.  

nee nee nee nvt 

Vragen dhr. 
R.P.E. Meyer 

(SP) inzake op- 

komst en 

democratie, 
uitvoering 

motie Kiesbond 

27-03-19 Raad Zodra de data bekend zijn wordt 
raadsleden de mogelijkheid geboden 

om 

mee te gaan met de burgemeester 

naar een aantal zgn. 
‘huiskamergesprekken’ inzake 

opkomst bij de verkiezingen. 

Wever Bestuur     nee nee nee nvt 

Vragen dhr. 
R.P.E. Meyer 

(SP) inzake IBA- 

overzicht 

27-03-19 Raad De wethouder zal in gesprek met 
de nieuwe directeur aandringen op 

het zo spoedig mogelijk verstrekken 

van een overzicht met alle IBA-

projecten. 
Een overzicht van alle IBA-

projecten waar de gemeente 

Heerlen zelf aan 

meedoet zal binnen een week aan 
de raad worden verstrekt. 

Simons RO Overzicht 
met 

projecten 

IBA-

Heerlen 8 
april 2019 

in RIS 

geplaatst. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/8c

6a20e8-4c19-

43c6-bb41-
dbd37b65336b 

ja ja ja uitste-
kend 
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Rvst vaststellen 
beheersverorde

ning 

Mijnsteenberg 

27-03-19 Raad De raad wordt geïnformeerd over 
de termijn waarbinnen het 

onderzoek is afgerond naar de 

mogelijkheid om de Mijnsteenberg 

als cultuurhistorisch monument aan 
te wijzen. 

Tevens wordt de raad geïnformeerd 

over de richting waarin het college 

denkt te gaan m.b.t. al dan niet 
aankoop van de Mijnsteenberg. 

Simons RO     nee nee nee nvt 

Motie 
wervingscampa

gne Burgernet 

in Heerlen 

27-03-19 Raad Er komt een raadsinformatiebrief 
waarin op diverse vragen wordt 

ingegaan, zoals de mogelijkheid om 

burgernet en buurt what’s app 

technisch bij elkaar te brengen, 
waarom het gebruik van burgernet 

tot nu toe achterblijft, 

eventuele kosten e.d. 

Roemer Veiligheid RIB in RIS 
geplaatst en 

aan 

raadsleden 

verzonden 
9 april 

2019. 

Ja 09.04.19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c9

4855f7-d0ee-

4107-aca2-
2e25e78caf54 

ja ja ja uitste-
kend 

Rvst geven van 
toestemming 

tot aangaan 

lichte Wgr 

‘Bestuursovere
enkomst 

samen- werking 

informele 

steun’ tussen 
gemeenten 

Heerlen, 

Brunssum, 

Landgraaf, 
Simpelveld en 

Voerendaal 

17-04-19 Raad De suggestie om bij het aangaan van 
samenwerkingsverbanden telkens te 

overwegen of een afzonderlijke 

regeling nodig is dan wel het onder 

een gro- tere ‘paraplu’ kan worden 
ondergebracht zal worden 

meegenomen (teneinde 

versnippering tegen te gaan en 

inzicht en overzicht bij de raad in 
alle rege- lingen te bevorderen) 

Van 
Zutphen 

Bestuur (Algemene) 
opdracht 

aan het 

college, 

wordt niet 
"afgedaan" 

met een 

memo o.i.d. 

NVT   ja ja ondui
delijk 

onbeke
nd, geen 

nadere 

informat

ie aan 
de raad 
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Rvst 
Kredietaanvraa

g Maankwartier 

17-04-19 Raad De raad krijgt een nadere 
onderbouwing van de diverse 

bedragen van het voorstel (onder 

toevoeging dat deze kunnen 

wijzigen en dus niet altijd nauw- 
keurig kunnen zijn); en voorts zullen 

diverse andere bedragen (met name 

in- zicht in de vertragingskosten, 

verzoek de heer Leers) zo spoedig 
als mogelijk is (na afronding van de 

thans lopende onderhandelingen) 

met de raad ge- deeld worden 

(over dat moment zal de raad ook 
schriftelijk worden geïnfor- 

meerd) 

Van 
Zutphen 

Centrum 30 april 
2019 

Memo naar 

raad 

gezonden 
in- zake 

specificatie 

afroep 

negende 
krediet 

Maankwarti

er. 

9 mei 2019 
Memo aan 

raad 

gezonden 

inzake 
voortgang 

verhalen 

van 

vertragings
kosten 

Maankwarti

er. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/e4f

96773-49c3-424e-

9836-
ce28fce9ab6d   

https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/d9
615a28-938a-

4089-b828-

9502dd95533d 

ja ja ja goed 

Vragen dhr. A. 
Damen (OPH) 

inzake sluiting 

Infobalie NS 

17-04-19 Raad Het college houdt de commissie op 
de hoogte van de afspraken met de 

NS. 

Van 
Zutphen 

Centrum     nee nee nee nvt 
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Vragen van de 
heer J.P. 

Bertholet (D66) 

inzake 

vervangende 
ruimte voor 

carnavalsgroepe

n 

17-04-19 Raad De raad zal worden geïnformeerd 
over de uitkomst van het traject 

(overleg met Stichting over gebruik 

vervangende ruimte). 

Clemens Cultuur Memo d.d. 
5 oktober 

2019 in 

iBabs 

geplaatst 

   nee ja onbek
end 

onbeke
nd, geen 

docume

nten 

gevonde
n 

Vragen van de 
heer T.G.M.M. 

de Groot 

(OPH) inzake 

marketingplan 
Heerlen in rela- 

tie tot 

oplevering 

Maankwartier 

17-04-19 Raad De raad wordt via RIB’s op de 
hoogte gehouden van de voortgang 

marketing 

Maankwartier, met daarbij zeker 

meer aandacht voor de ‘deel-maak 
cultuur’. Tevens een tijdige ‘up-date 

Maankwartier’ voor de opening van 

het station. 

Roemer Economi
e 

Station 
inmiddels 

geopend. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/Details/

Heerlen/b5786fd7

-2a5a-4c63-8ae5-

8f1df54f1cc9 

ja ja onbek
end 

onbeke
nd, veel 

RIBs en 

updates 

over 
Maankw

artier; 

thema 

marketi
ng niet 

specifiek 

gevonde

n 

Vragen van de 
heer M.P.G.M. 

Peters (CDA) 

inzake recente 

geweldsexplosi
e Vrieheide 

17-04-19 Raad De vraag naar de (on)mogelijkheid 
om in Heerlen zgn. burgerwachten 

in te zetten en een 

wapeninleveractie te starten zal 

ambtelijk worden uitgezet. 

Roemer Veiligheid In iBabs/RIS  
geplaatst 

d.d. 31 

oktober 

2019 

Ja 31.10.19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fd6

14624-a208-41be-

b06a-
8269581c4c3c 

ja nee ja uitste-
kend 
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Vragen van de 
heer H.M.A.M. 

Verreck (PvdA) 

inzake bijdrage 

buitenring 

17-04-19 Raad De raad wordt op een later 
moment over diverse aspecten 

geïnformeerd, met name de vraag 

hoe ‘hard’ de 

inspanningsverplichting van de 
gemeente 

formeel/juridisch is (nadat overleg 

met de andere gemeenten heeft 

plaatsge- 
vonden) 

Claessen
s 

Wegen N.a.v. 
overleg 

met andere 

gemeenten 

volgt vanuit 
de regio 

een RIB 

Memo d.d. 

4 december 
2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja 07.12.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/18858228-78e5-

42db-abd7-

44ba0930079d?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja nee onbek
end 

onbeke
nd, 

docume

nt niet 

kunnen 
openen 
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Rvst ruimtelijk 
ontwikkelingska

der 

Schinkelkwadra

nt-Zuid 

29-05-19 Raad -De portefeuillehouder gaat in 
gesprek met VBC; 

- de raad krijgt een voorstel inzake 

de meest ideale volgorde t.b.v. het 

vervolg van de procedure; 
- indien mogelijk krijgt de raad 

inzicht in een risicoanalyse van 

eventuele juridische procedures; 

-het dossier Schinkel zal ter inzage 
worden gelegd; 

-de raad wordt geïnformeerd over 

het resultaat van de 

marktoriëntatie; 
-de raad wordt ook geïnformeerd 

over wie er allemaal betrokken zijn 

bij kantoor contour (welk gebied, in 

welke volgorde en op wiens 
initiatief); 

-en het ontwikkelen zal integraal 

gebeuren. 

Van 
Zutphen 

Centrum dossier 5 
juni 2019 

geplaatst bij 

ingekomen 

stukken 
n.a.v. 

WOB-

verzoek 

Memo in 
RIS d.d. 17 

oktober 

2019 

Ja   ja ja nee ja goed 

Vragenuur 
OPH 

mogelijkheid 

pinnen in wijk 

Molenberg 

29-05-19 Raad Het college zal initiatieven van 
bewoners waar mogelijk 

ondersteunen; wat betreft 

Molenberg volgt in juli a.s. een 

rapportage over de poging tot 
plaatsen van een pinautomaat; er zal 

ook naar mogelijkheden voor 

andere wijken worden gekeken, 

met daarbij als opties onder meer 
de ‘geldmaat’ en 

plaatsing bij supermarkten. 

Keulen Dienstve
rlening 

Via 
Raadsinfor

matiebrief 

8 okt. 2019 

medegedeel
d. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/d4

8085ba-7077-

4fd4-9d04-
fd7696d36cdd 

ja ja ja goed 
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Motie GL 
inzake 

handhaven 

administratieve 

achterstanden 
(ingetrokken 

onder toezeg- 

ging) 

29-05-19 Raad Eventuele achterstanden bij 
betalingen worden nagegaan; 

indiener motie en 

portefeuillehouder zullen samen 

bekijken of en waar achterstanden 
in het verlenen van zorg zijn; 

hierover wordt de raad via een 

memo geïnformeerd, terwijl deze 

uiteraard –via het presidium- kan 
worden geagendeerd voor be- 

spreking in de commissie. 

Clemens Jeugd Memo in 
RIS 

geplaatst 

d.d. 9 

september 
2019 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/60

ec0642-5755-

45ed-911d-
b25ea6bf4704 

ja ja ja goed 

Rvst zienswijze 
begroting 

BsGW 

(geamendeerd) 

29-05-19 Raad De portefeuillehouder komt terug 
op de mogelijkheid om het verzoek 

in te willigen van mevrouw Schreurs 

(PHB) om een evaluatie van alle 

gemeenschappelijke regelingen 
(inzicht in en overzicht van kosten 

en opbrengsten, ook in vergelijking 

met de situatie als we het zelf 

zouden 
doen). 

Simons Middelen Memo d.d. 
1 oktober 

2019  in 

RIS 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/2f8

65ac9-8c43-485f-

8679-
cb86c2bf13df 

ja ja ja goed, 
uitleg 

waarom 

niet en 

waar 
wel 

kosten 

baten 

analyse 
gemeen

schappel

ije 

regeling
en 

wordt 

gemaakt 
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Rvst zienswijze 
begroting en 

meerjarenra- 

ming Stadsregio 

Parkstad 

29-05-19 Raad De portefeuillehouder zal regelen 
dat er nogmaals een 

informatieavond over de regiodeal 

wordt georganiseerd. 

Simons Middelen 1 juli vindt 
er een 

avond over 

de 

regiodeal 
plaats voor 

alle 

betrokken 

gemeenten 

Ja, die 
vond 

plaats 

  ja ja ja goed  

Rvst zienswijze 
PIP 

spoorwegverdu

bbeling 

Heerlen-
Landgraaf 

29-05-19 Raad Er volgt overleg met de 
bewonerscommissie Molenberg en 

de commissie wordt op de hoogte 

gehouden van de opbrengst van 

deze bespreking, en uiteraard over 
de voortgang in het dossier. 

Claessen
s 

Mobiliteit Memo d.d. 
30 oktober 

2019 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja 04.11.19 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/13473572-6f5c-

47c8-ae22-

ef5f98ec3e56?retu
rnUrl=%2FListRep

ort%2FView%2Ffa

6dc936-fd5a-4d52-

b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja ja ja goed 

Rvst Herziening 
grondexploitati

e Maankwar- 

tier 2019 

26-06-19 Raad er volgt nog deze week (week 26) 
antwoord op de vraag of er 

geheimhou- ding rust op stukken 

m.b.t. de vertragingskosten. 

Van 
Zutphen 

Centrum In RIS d.d. 
28 juni 

2019 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b7

81650b-1fbd-

4766-a051-
a982e7e65607 

ja ja ja goed 

Initiatiefvoorste
l SP ‘Heerlense 

school’ 

26-06-19 Raad de portefeuillehouder zal in overleg 
met de voorzitter van de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

bezien hoe een en ander concreet 

gemaakt kan worden, en er wordt 
nagegaan welke panden met 

beschermde status er in Heerlen 

zijn. 

Simons Cultureel 
erfgoed 

    nee nee nee nvt 
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Vragenuur SP 
Hub Cobben 

brief 

26-06-19 Raad uiterlijk in laatste kwartaal 2019 
wordt teruggekomen op 

naamgeving  nieuwe straat, plein 

etc. Tevens zal een reactie aan de 

briefschrijvers worden gezonden. 
Notitie van 6 januari geeft 

onvoldoende antwoord op de 

volgende vragen: 

-Met welke ambitie wordt er met 
de bewoners gesproken? 

-In welk deel van Hoensbroek is de 

straatnaam geambieerd? 

-Wat is er afgelopen half jaar 
gebeurd? 

-Er is een brief naar de 

initiatiefnemers geschreven. Kan die 

brief ook openbaar gemaakt 
worden en naar de raad gestuurd 

worden? 

Keulen Dienstve
rlening 

6 januari 
2020 

notitie in 

iBabs 

geplaatst. 
Volgens 

vragenstelle

r geeft deze 

notitie niet 
de 

gevraagde 

informatie 

en kan dit 
actiepunt 

niet als 

afgehandeld 

worden 
beschouwd. 

10 februari 

notitie incl. 

bijlagen in 
iBabs 

geplaatst. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/06f

5e24b-ea74-4002-

86f3-
381cb116b2fe 

ja ja ja redelijk 

Rvst 
Jaarstukken 

2018 

26-06-19 Raad er volgt schriftelijk antwoord op de 
vraag naar de verhouding tussen 

openbaar maken van namen en 

inkomens op grond van de Wet 

normering topinkomens en dit op 
grond van privacywetgeving 

achterwege laten bij 

voormalige bestuurders met 

wachtgeld. 

Simons Middelen 4 februari 
antwoord 

in RIS 

geplaatst 

ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/72

734a9d-c9a3-

41da-8da4-
8f0120e6f7fc 

ja ja ja goed 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
121 

Rvst Kaderbrief 
2020 

26-06-19 Raad de suggestie om bij overschrijdingen 
van meer dan € 50.000,-- altijd 

terug te komen bij de raad (Brigitta 

Santegoeds) wordt door de 

portefeuillehouder meegenomen. 
Inzake parkeren volgt in het najaar 

een pilot in Eikenderveld. Nog deze 

week volgt een memo over gratis 

busvervoer. 

Simons / 
Claessen

s 

Middelen Memo’s 
d.d. 27 juni 

en 1 

november 

2019 in 
iBabs 

geplaast 

  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/dc

3ed006-404d-

44e9-8182-
96373e72f3aa 

https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/77
e16d0a-b7ae-

4319-940d-

f35aabb263c3 

ja nee nee nvt 

Motie 
biodiversiteit 

‘meten is 

weten’ 

26-06-19 Raad ingetrokken na toezegging dat na 
het zomerreces in de commissie 

een presentatie over dit onderwerp 

wordt gehouden, met daarbij een 

(niet uitput- tend) overzicht van alle 
projecten op dit gebied. 

Claessen
s 

Milieu In overleg 
met de 

voorzitter 

van de 

commis- sie 
RO is er 18 

december 

2019 een 

informe- 
rende 

notitie in 

iBabs 

geplaatst 
i.p.v. de 

toe- 

gezegde 

presentatie 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/2a

d98e16-2073-

40b2-95d1-
bc10685033fb 

ja ja ja goed 
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Rvst PALET 26-06-19 Raad er volgt antwoord op de vraag om 
inzicht te verschaffen in het 

percentage van energiebesparing op 

dit moment op Parkstad-niveau. 

Claessen
s 

Milieu 9 juli 2019 
gezamenlijk

e RIB 

verzonden 

i.h.k.v. de 
uitvoering 

PALET – 

thema 

wind- 
energie. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b5f

76a3b-eced-4f12-

9486-
97134b1f19e7 

ja ja nee matig 

Rvst 
Programmaplan 

Duurzaamheid 

26-06-19 Raad na het zomerreces wordt 
teruggekomen op vragen m.b.t. 

project restafval en de 

‘Woonwijzerwinkel’ inclusief 

klimaatacademie. 
Tevens na het zomerreces in 

commissie bespreking overzicht wat 

we al heb- ben op het gebied van 

Duurzaamheid (en wat niet). 

Claessen
s 

Milieu Raadsbeslui
t 29 jan. 

2020 inzake 

oprichten 

Woonwijze
rwinkel. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/77ff4538-

36b2-43ca-8aeb-

71e803388796 

nee nee nee slecht 

Rvst 
Zomernota 

2019 

26-06-19 Raad er wordt schriftelijk teruggekomen 
op de gevolgen voor projecten van 

de zgn. PAS-uitspraak (Programma 

Aanpak Stikstof, uitspraak Raad van 

State), en  

Claessen
s 

Milieu Memo 
verzonden 

naar raad 

21 febr. 

2020 

Niet 
kunnen 

vinden 

  nee nee nee nvt 

Rvst 
Zomernota 

2019 

26-06-19 Raad er wordt in overleg met andere 
gemeenten bekeken of een 

ambtsbericht van de gouverneur 

inzake (de tekorten als gevolg van) 

de jeugdzorg ook in Limburg een 
optie is (vgl Groningen) 

Claessen
s 

Jeugd     nee nee nee nvt 
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Vragenuur SP 
Huize de Berg 

26-06-19 Raad de vraag of er meer ‘collectieve 
pgb’s’ in Heerlen zijn, plus 

bijbehorende cij- fers, wordt 

schriftelijk beantwoord. 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

In RIS d.d. 
25 

september 

2019 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/e5

7e01cd-68e6-

4cde-86a0-
0665f2f9bd83 

ja ja ja goed 

Vragenuur SP 
uitkomsten 

Lokale Monitor 

Wonen 

26-06-19 Raad na het zomerreces wordt 
schriftelijk op dit onderwerp 

teruggekomen, inclu- sief 

ontwikkeling relevante cijfers, 

armoedeval, inkomensvoorzieningen 

Clemens Wonen RIB d.d. 15 
december 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

ja 15-12-20  ja nee  ja goed 

Motie 
structurele 

uitzending 

carnavalsoptoch

ten 

25-09-19 Raad Ingetrokken, onder toezegging van 
de portefeuillehouder dat er nog 

vóór de begrotingsvergadering een 

notitie komt, waarin allerlei 

aspecten rond carnaval (naast de 
uitzending van de optochten bv. 

ook de problematiek rond 

huisvesting van de wagenbouwers), 

eventuele oplossingen daarvoor en 
de mogelijke dekking daarvan, aan 

de orde komen. 

Clemens Cultuur Memo d.d. 
5 

november 

2019in 

iBabs 
geplaatst 

Ja 5-11-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/47

26f2d3-c6ed-

4365-89cd-
47ba09d2bbac 

ja ja ja goed 

Vragenuur dhr. 
R.P.E. Meyer 

(SP) inzake IBA 

en vrijvallende 

middelen 
Oloïde 

25-09-19 Raad Indien er een intern overzicht 
beschikbaar blijkt dat meer inzicht 

geeft in de 4 miljoen euro, dan 

wordt dit aan de raad gestuurd. 

Simons Middelen Stand van 
zakenlijst 

dd. 2 mrt. 

2020 

ontvan- gen 

Ik weet 
niet hoe 

deze is 

versprei

d 

  nee nee nvt nvt 
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Vragenuur mw. 
A.A. Winkens 

(VVD) inzake 

busritten van 

en naar school 
tijdens 

verbouwing 

25-09-19 Raad Er zullen extra gesprekken met de 
school volgen, en de raad wordt 

schriftelijk geïnformeerd over de 

uitkomst ervan. 

Clemens Onderwij
s 

Memo d.d. 
8 oktober 

2019 in RIS 

geplaatst 

Ja 09.10.19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/9c

3d9c9c-52eb-

442e-a7b3-
e12ccc1669f3 

ja ja ja goed 

Vragenuur mw. 
P.S.M-L. 

Plusquin (PvdD) 

inzake risico op 

agressie in 
relatie tot 

circusdieren 

25-09-19 Raad Er zal nog eens worden gekeken 
naar juistheid en compleetheid van 

de vergunning voorwaarden. 

Clemens Sociale 
basis 

Memo d.d. 
8 oktober 

2019 in RIS 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/6e

a2a87a-07ae-

4063-96e9-
83c0abb57e42 

ja ja ja goed 

Lijst ingekomen 
stukken raad 

25-09-19 Raad Op verzoek van dhr. Leers (Hart 
Leers) zal het college een afschrift 

van de reactie op brief nr. 4 aan de 

raad sturen. 

Roemer Veiligheid 30 okt. 
2019 

afschrift 

antwoordb

rief aan 
raad 

gzonden 

Ja 30.10.19  ja ja onbek
end 

onbeke
nd, geen 

docume

ntatie 

Winkeltijdenver
ordening 

Heerlen 2019 

30-10-19 Raad De portefeuillehouder gaat deze 
week langs bij ‘Happy Food’ in de 

Honigmannstraat om kennis te 

nemen van het verhaal over de 

sluiting van de zaak. 

De Beer Economi
e 

1 
november 

2019 is 

wethouder 

de Beer 
langs 

geweest bij 

‘Happy 

Food’ 

Ja 1-11-19  ja ja onbek
end 

onbeke
nd, geen 

docume

ntatie 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
125 

Vragen van dhr. 
A. Damen 

(OPH) inzake 

gevolgen PAS-

uitspraak + 
afvoeren grond 

30-10-19 Raad Er volgt een memo inzake de 
beantwoording van vraag 5 

(eventuele problemen met het 

afvoeren van grond bij diverse 

projecten). 

Claessen
s 

Groen Memo d.d. 
1 

november 

2019 in RIS 

en  iBabs 
geplaatst 

Ja 01.11.19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/50

5b5b81-8da3-49cf-

90db-
007a7e7ba2dd 

ja ja ja goed 

Vragen van dhr. 
Th.M.M. de 

Groot (OPH) 

inzake 

toegankelijkheid 
Royal 

30-10-19 Raad Er volgt nader bericht over 
maatregelen ter bevordering van 

betere bereikbaarheid in het 

algemeen en van bar en sanitair in 

het bijzonder van de Royal, voor 
minder mobielen. 

Keulen Sociale 
basis 

Memo d.d. 
5 februari 

2020 in 

iBabs 

geplaatst. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/e2

34db66-5025-

403c-af34-
d8041f6f0bde 

ja ja ja  goed 

Vragen van dhr. 
M.P.G.M. 

Peters (CDA) 

inzake situatie 

zorgklooster 
Huize de Berg 

30-10-19 Raad Beantwoording volgt uiterlijk 
volgende week woensdag, 

schriftelijk; alsmede antwoord op 

nadere vraag van dhr. Leers (welk 

contact is er in de tussentijd 
geweest?). 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

Antwoord 
6 

november 

2019 in 

RIS/ iBabs 
geplaatst 

Antwoord 

vraag dhr. 

Leers 9 
december 

in 

iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/d6

0d414f-b8a2-

439e-8325-
21ccca7689e6 

ja ja ja  goed 

Vragen van de 
heer L.C.H. 

Hazen (Stads- 

partij) inzake 

aantal 
coffeeshops in 

Heerlen 

30-10-19 Raad De raad wordt geïnformeerd als 
zich wijzigingen voordoen die van 

substanti- ële invloed zijn op het 

gevoerde beleid. 

Roemer Veiligheid Raadsinfor
matiebrief 

verzonden 

1 mei 2020 

Ja 30.04.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/f5a

64605-15da-4d8d-

8477-
d03d32da6044 

ja nee ja goed 
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Vragenuur dhr. 
J.P. Bertholet 

(D66) inzake 

snelheid op 

autoweg N281 

30-10-19 Raad Er volgt een memo over de actuele 
stand van zaken rond de reeds 

langer ge- leden toegezegde 

plaatsing van geluidswallen bij delen 

van de weg. 

Claessen
s 

Wegen  Ja 29.05.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/4541c993-9d9b-

4507-b504-

5a483ad934be?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja nee  onbek
end 

onbeke
nd, link 

naar het 

docume

nt 
werkt 

niet 

Structuurvisie 
Compensatiefo

nds Wonen 

30-10-19 Raad Begin volgend jaar vindt in de 
commissie een presentatie en 

verdiepende be- spreking van het 

onderwerp plaats, met daarbij 

onder meer cijfers en achter- 
gronden, lijst met projecten ’19 

voor zover mogelijk en concreet, 

gevolgen flexibele woningbouw + 

afschrift kamerbrief flexwonen; een 
memo over de 

contingenten volgt uiterlijk begin 

december a.s. 

Clemens Wonen     nee nee nvt nvt 

Advies 
terugplaatsen 

afvalbakken 

07-11-19 Raad Informatie diverse scenario’s volgt 
in cie. RO 

Claessen
s 

Afval Memo d.d. 
16 juli 2020 

in IBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/e6

0cbd01-12aa-

4d37-8c5b-
0c62ff1fdc44 

ja nee ja goed 
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Reorganisatie 07-11-19 Raad Inzicht geven in dieperliggende 
aspecten van de reorganisatie en 

verslag be- vindingen 

medewerkerstevredenheidsonderzo

ek, begin ‘20 

Roemer Bestuur Memo in 
voorbereidi

ng 

nee  In overleg met 
toenmalig 

burgemeester 

Roemer 

beantwoording 
aangehouden 

mede met het oog 

op 

medewerkersonde
rzoek 2020 en 

evaluatie 

reorganisatie. Wel 

steeds bijpraten in 
presidium. 

nee nee nvt nvt 

Ziekteverzuim 07-11-19 Raad Vragen over (ontwikkeling van) 
ziekteverzuim worden schriftelijk 

beantwoord 

Roemer Bestuur Antwoord 
2 december 

2019 in 

RIS/iBabs 

ge- plaatst 

Ja 2-12-19 M-19000105 ja ja ja goed 

Ziekteverzuim 07-11-19 Raad Vragen over (ontwikkeling van) 
ziekteverzuim worden schriftelijk 

beantwoord 

Roemer Bestuur Antwoord 
2 december 

2019 in 

RIS/iBabs 

ge- plaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c7

a44116-12ee-44f3-

b44c-
509214df3da2 

ja ja ja goed 

Hotel 
maankwartier 

07-11-19 Raad De cie. RO wordt voor de 
vergadering van november 

schriftelijk geïnformeerd over de 

stand van zaken rondom de bouw 

en buitenkant van het hotel in het 
Maankwartier 

Van 
Zutphen 

Centrum Memo d.d. 
18 

november 

2019 in 

iBabs 
geplaatst 

   nee nee nvt nvt 
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Ondernemers 
(Maankwartier) 

07-11-19 Raad Er wordt contact gelegd met 
ondernemers die door derden 

worden benaderd over (mogelijk) 

vertrek uit Heerlen; er volgt 

informatie over ondernemers 
die het betreft 

Van 
Zutphen 

Centrum     ja nee ja goed 

Pand Bastiaan 07-11-19 Raad Notitie wat speelt m.b.t. Pand 
Bastiaans 

Van 
Zutphen 

Centrum     nee nee nvt nvt, 
staat 

dubbel 

in het 

systeem 

Aanbesteding 
verbetering 

stad 

07-11-19 Raad De raad ontvangt nadere informatie 
betreffende functie stadsverbetering 

(o.a. aanbesteding, naamgeving 

functie en invulling) 

Van 
Zutphen 

Centrum RIB 12 
augustus 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/f1e

acca8-408e-40bd-

ac5a-
95e59ece1ec2 

nee nee nvt nvt 

Vertragingskost
en 

Maankwartier 

07-11-19 Raad Stukken die ten grondslag liggen aan 
berekening en doorrekening 

worden (deels onder 

geheimhouding) op griffie ter inzage 

gelegd 

Van 
Zutphen 

Centrum Raadsvoors
tel 7 april 

2020 

Ja  Stukken zijn onder 
geheimhouding ter 

inzage gelegd en in 

de cie. RO in 

beslotenheid 
besproken. 

ja ja ja stukken 
onder 

geheimh

ouding 

Afspraken ’t 
Loon 

07-11-19 Raad De raad wordt geïnformeerd over 
’t Loon zodra er concrete afspraken 

zijn 

Van 
Zutphen 

Centrum Q2 2021 
volgt 

informatie 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/71

147c9a-fdaa-4e1a-

9192-
76cb5093b0a3 

ja nee ja goed 
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Mijnsteenberg 07-11-19 Raad Zodra besluitvorming aan de orde is 
wordt de raad betrokken 

Clemens Cultureel 
erfgoed 

 Ja 17.04.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/7a07ab30-c4e8-

4336-ba1e-

ba0b1b16bf9c?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja nee ja goed 

Carnaval 07-11-19 Raad Uitzendingen en 2e loods worden 
geregeld; uitwerken kosten volgt 

(subsidi- ering, facilitering, uren, 

materiaal e.d.); beleid carnaval 

wordt opgenomen in culturele 
agenda 

Clemens Cultuur  Ja 17-12-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/04

a4c01c-22e4-

4093-9ae0-
cae04be59186 

ja ja ja goed 

Mijn museum 07-11-19 Raad Nog dit jaar volgt informatie over 
de stand van zaken 

Clemens Cultuur  Ja 17-12-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c8

95eacc-bc64-4a3f-

af55-0ffc8d573406 

ja ja ja goed 

Nieuwe Nor 07-11-19 Raad Plan toesturen aan Raad Clemens Cultuur  Ja 26-06-19 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/7b52677e

-25ee-4dee-998f-

599c8dab0cfa 

ja ja ja goed 

Vlag Heerlen 07-11-19 Raad Alle buurten krijgen een Heerlense 
vlag 

Clemens Cultuur  Ja 26-02-20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/dd

0bc7a2-9b6f-45bf-

a0a5-
021c5448b71e  

ja ja ja goed 
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Carnaval 07-11-19 Raad Uitzendingen en 2e loods worden 
geregeld; uitwerken kosten volgt 

(subsidi- ering, facilitering, uren, 

materiaal e.d.); beleid carnaval 

wordt opgenomen in culturele 
agenda 

Clemens Cultuur Toegelicht 
in update 

over de 

culturele 

agenda; 2 
juli 2020 in 

iBabs 

geplaatst. 

In 
Culturele 

Agenda zal 

carnaval 

worden 
meegenom

en. 

Ja 17-12-19 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/04

a4c01c-22e4-

4093-9ae0-
cae04be59186 

ja ja ja goed 

Meldpunt 
eenzaamheid 

07-11-19 Raad Realisatie voorzien uiterlijk Q1 
2020 

Keulen Dienstve
rlening 

Het 
telefonisch 

Meldpunt 

Eenzaamhei

d is op 9 
juli 2020 

geopend. 

Tot en met 

april 2021 
hebben 

meer dan 

100 

mensen 
contact 

opgenomen 

met het 

meldpunt.   

ja 9-07-20 Het openen van 
het Meldpunt 

Eenzaamheid was 

voorzien voor Q1 

2020, echter door 
de maatregelen 

rondom Corona 

kon er geen 

opvolging gegeven 
worden aan de 

meldingen. Om 

die reden is er 

bewust voor 
gekozen om het 

meldpunt op een 

later tijdstip te 

openen.   

ja nee, 
door 

coron

a 

ja goed, 
meldpu

nt is 

geopend

, geen 
docume

ntatie 
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Programma 
burgerbetrokke

nheid 

07-11-19 Raad Wordt in december 2019 mét een 
begeleidende RIB aan de raad 

gezonden 

Keulen Dienstve
rlening 

Is 
verschoven 

naar 

februari/ma

art 2020 en 
in de 

commissie 

MF 

besproken.  

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/4a115565

-1d8c-45ee-8e63-

5b744a37cb23 

ja ja ja goed 

Stadsdeelloket 07-11-19 Raad Nagaan wat bezoekers ‘Koffiepot’ 
vinden van stadsdeelloket 

Keulen Dienstve
rlening 

    nee nee nvt nvt 

Stand van zaken 
broedplaats en 

andere 

suggesties 

Ideeënmarkt 

07-11-19 Raad Nadere informatie volgt schriftelijk 
voor commissievergadering MF van 

de- cember 2019 

Keulen Dienstve
rlening 

Voortgangsi
nformatie 

onder meer 

via 

persbericht 
d.d. 17 

september 

2020 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/9df

74ad9-fc3c-46b3-

a933-
b561d6ddfa28 

ja nee ja goed 

Stand van zaken 
broedplaats en 

andere 

suggesties 

Ideeënmarkt 

07-11-19 Raad Nadere informatie volgt schriftelijk 
voor commissievergadering MF van 

de- cember 2019 

Van 
Zutphen 

Dienstve
rlening 

 Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/9df

74ad9-fc3c-46b3-

a933-
b561d6ddfa28 

ja nee ja goed 

Ondernemersfo
nds 

07-11-19 Raad Cie. ES ontvangt up-date 
Ondernemersfonds 

De Beer Economi
e 

 Ja 11-03-20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/0c

d1353f-2b71-

43b8-9509-
3da9b4d210c1 

ja ja ja uitste-
kend 
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  07-11-19 Raad Er wordt contact gelegd met 
ondernemers die door derden 

worden benaderd over (mogelijk) 

vertrek uit Heerlen; er volgt 

informatie over ondernemers 
die het betreft 

De Beer Economi
e 

 Ja 10-05-21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c7

a606ff-73ee-4c79-

b43a-
c576c708b804 

ja nee ja goed 

Bomenplan 07-11-19 Raad Bomenplan nader uitwerken en 
financiële onderbouwing volgend 

jaar in be- groting 

Claessen
s 

Groen  Nee   nee nee nvt nvt 

Suggesties 
Kindercollege 

07-11-19 Raad Schriftelijke informatie over 
opvolging suggesties Kindercollege 

volgt nog dit kalenderjaar 

Claessen
s 

Jeugd RIB 
verzonden 

18 dec. 

2019. 

  Deze RIB niet 
gevonden in iBabs 

nee nee nvt geen 
docume

ntatie 
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Schuldenpositie 
gemeente /  

financiën 

07-11-19 Raad In de komende jaren zal in de 
begroting de toename van schulden 

over alle jaren worden 

weergegeven. 

Mogelijke afwijkingen begroting 
worden direct en pro-actief met de 

raad gedeeld + suggestie 

begrotingswijzigingen per 

raadsvoorstel / extra kengetal 
weerbaarheid bespreken in WFA 

De Beer Middelen Besproken 
in de WFA 

06.02.2020. 

Op basis 

van 
afspraak 

WFA 

nieuw 

kengetal 
voor 

weerbaarhe

id 

opgenomen 
in de 

Begroting 

2021. 

RIB 
opgesteld, 

16 juni 

verzonden 

naar Raad 

ja 06-
02.2020 

https://online.ibabs
.eu/ibabsapi/public

download.aspx?sit

e=Heerlen&id=9e

e9bede-048d-
488e-894d-

e0992c4ab950 

ja nee ja goed 

Schuldenpositie 
gemeente /  

financiën 

07-11-19 Raad In de komende jaren zal in de 
begroting de toename van schulden 

over alle jaren worden 

weergegeven. 

Mogelijke afwijkingen begroting 
worden direct en pro-actief met de 

raad gedeeld + suggestie 

begrotingswijzigingen per 

raadsvoorstel / extra kengetal 
weerbaarheid bespreken in WFA 

Simons Middelen 6 februari 
2020 

besproken 

in WFA. 

Informatie 
over nieuw 

kengetal 

volgt via de 

Kadernota. 

  Zie kadernota nee ja ja goed, 
staat 

dubbel 

in het 

systeem 
(nr 47) 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
134 

Luchtkwaliteit 
in het kader van 

fietsmobiliteit 

07-11-19 Raad Memo volgt ter bespreking in cie. 
RO 

Claessen
s 

Milieu Memo 26-
08-2020 

ja  26-08-20  ja nee ja goed  

Motie 
biodiversiteit 

07-11-19 Raad Komt in cie. RO terug op eerder 
aangenomen motie biodiversiteit 

Claessen
s 

Milieu     nee nee nvt nvt 

Motie 
Steenbreek AB 

2018 

07-11-19 Raad Overzicht n.a.v. motie Steenbreek 
volgt binnenkort 

Claessen
s 

Milieu     nee nee nvt nvt 

Klimaatmonitor 
/ 

Klimaatbegrotin

g 

07-11-19 Raad Monitor volgt z.s.m. / 
Klimaatbegroting is volgend jaar in 

begroting opgeno- men 

Claessen
s 

Milieu De 
klimaatmon

itor is in de 

begroting 

2021 
opgeno-

men. 

ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/53aca08d

-9c7d-45aa-a883-

75c0497dffff 

ja ja ja goed 

Quick scan 
openbaar 

vervoer 

07-11-19 Raad Quick scan OV inclusief belbus 
gereed in Q1 2020 

Claessen
s 

Mobiliteit Afgehandel
d middels 

RIB 

Ja 07.07.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fcf

12db5-6282-4b15-

844f-
894c477490da 

ja nee ja goed 
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Verkeersveiligh
eid 

07-11-19 Raad In cie. LO wordt verder gesproken 
over bevordering verkeersveiligheid 

Claessen
s 

Mobiliteit Inmiddels 
besproken 

in cie. ES 

mei 2020 

Ja In 
meerdere 

commissi

evergader

ingen. 

 ja nee onbek
end 

goed, in 
commis

sie 

besprok

en; geen 
docume

ntatie 

beschik

baar 

Mobiliteitsplan 
Hoensbroek 

Centrum 

07-11-19 Raad Wordt middels het Omgevingsplan 
Hoensbroek Centrum op 

teruggekomen in cie. LO 

Claessen
s/de Beer 

Mobiliteit Wordt 
eerst in cie. 

ES 

besproken 

Nee   nee nee nvt nvt 

Pand Bastiaan 07-11-19 Raad Notitie wat speelt m.b.t. Pand 
Bastiaans 

Damen RO     nee nee nvt nvt 

Omgevingswet 
en –visie 

07-11-19 Raad Toelichting Omgevingswet in cie. 
RO november 2019; 

Omgevingsvisie volgt in 2021 

Simons RO Presentatie 
gegeven in 

cie. RO 19 

november 

2019; 
oefensessie 

met 

Omgevings

plan 
Hoensbroe

k Centrum 

23 januari 

2020 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/5c05b11b

-9f17-4d91-b67d-

4975f840c982 

ja ja ja goed 
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Subsidieplafond 
amateursportve

renigingen 

07-11-19 Raad Wordt volgend jaar 
geëvalueerd/afronding uiterlijk 1 

augustus 

De Beer Sport Motie d.d. 
12 juni 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja 08.07.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/66

2641b5-fa20-4d6c-

86b2-
eeea5bb2b923 

ja ja ja uitste-
kend 

Wonen boven 
winkels 

07-11-19 Raad Informatie m.b.t. nadere regelgeving 
volgt 

Clemens Wonen Memo d.d. 
9 juli 2020 

in iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/90

8f9b84-e3d5-

4340-88dd-
1f710e1d60bf 

ja nee ja goed 

Vragen van 
mevr. M.H. 

Schreurs (PHB) 

in- zake WSP 

Parkstad 
ondersteuning 

BV 

27-11-19 Raad De portefeuillehouder zal navragen 
of het personeel WSW reeds 

geïnfor- meerd is over de 

ontwikkelingen 

De Beer Economi
e 

Memo d.d. 
17 maart 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 
Antwoord 

dat 

personeel 

is 
geïnformee

rd d.d. 24 

maart 2020 

in RIS 
geplaatst.  

ja 24-03-20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/3e

41bc55-8bad-

4a57-b76d-
4b3ef9aa3d43 

ja ja ja redelijk, 
alleen 

mededel

ing dat 

persone
el is 

geinfor

meerd, 

niet hoe 
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Rvst 
onderzoeksrap

port 

Rekenkamer 

inzake 
verbonden 

partijen 

27-11-19 Raad Het overzicht welke verbonden 
partijen in welke commissie worden 

behan- deld wordt nogmaals 

toegezonden en via de coördinator 

verbonden partijen wordt 
geinventariseerd welke 

vergaderingen wanneer worden 

gehouden en 

in een zgn. ‘jaarkalender’ verwerkt. 

De Beer Middelen Overzicht 
opnieuw 

toegezonde

n d.d. 28 

november 
2019 

   nee nee nvt nvt 

Rvst Integraal 
Waterplan en 

Watertaken- 

plan Heerlen 

2020-2024 

27-11-19 Raad Uitleg over de exacte betekenis van 
het begrip ‘per eenheid’ volgt 

schriftelijk 

Claessen
s 

Milieu Memo d.d. 
12 

december 

2019 in 

iBabs/18 
dec in RIS  

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b3

8954bb-35d4-

4493-9bd8-
b67376a37b14 

ja ja ja goed 

Rvst BP 
“Buitengebied” 

27-11-19 Raad Er wordt een overzicht verstrekt 
welke gevaarlijke stoffen per spoor 

worden vervoerd 

Damen RO     nee nee nvt nvt 

Vragen van dhr. 
S. Bayraktar 

(SP) inzake 

personeelsteko

rt politie + 
vragen van 

mevr. 

A.A.W.G.M. 

Santegoeds 
(OPH) inzake 

prio- 

riteit bij een 

politiemelding 

27-11-19 Raad De aanvullende vragen rond dit 
onderwerp van raadsleden Plusquin 

(welke maatregelen m.b.t. 

vuurwerkoverlast) en Peters (zijn er 

mogelijkheden om politieposten in 
andere stadsdelen te vestigen) 

zullen schriftelijk worden be- 

antwoord door het bestuursorgaan 

burgemeester 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 
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Vragen van 
mevr. A.A. 

Winkens (VVD) 

in- zake aanpak 

vernielingen en 
overlast 

27-11-19 Raad Alle aanvullende vragen rond dit 
onderwerp (onder meer van de 

raadsleden Hazen en Peters) zullen 

schriftelijk worden beantwoord 

door het bestuursor- gaan 
burgemeester 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 

Vragen van dhr. 
H.M.A.M. 

Verreck (PvdA) 

inzake Huize de 

Berg 

27-11-19 Raad Het antwoord op vraag 12 volgt 
schriftelijk, evenals informatie over 

de uit- slag van het onderzoek 

(verzoek dhr. Verreck); tevens 

wordt z.s.m. terugge- 
komen op de nog openstaande 

vragen van dhr. Leers 

Van 
Zutphen 

Volwasse
n 

maatwer

k 

Memo 18 
december 

2019 in 

iBabs 

geplaatst. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/64

52ee90-7b66-

4535-8b7d-
96bc900d7ce7 

ja ja ja goed 

Vragen van 
mevr. 

A.A.W.G.M. 

Santegoeds 

(OPH) inzake 
verkeersveilighe

id rondom 

scholen 

27-11-19 Raad De portefeuillehouder laat nakijken 
hoe het zit met de kiss&ride-strook 

bij school De Ganzerik 

Claessen
s 

Wegen In RIS d.d.  
1 oktober 

2020 

Ja 1-10-20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/5ae2a197-808c-

47ca-8c6f-

4fd11941de2e?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja nee ja goed  

Vragen van dhr. 
A. Damen 

(OPH) inzake 

subsidie 

culturele 
instellingen en 

Verenigingen 

18-12-19 Raad Er volgt een memo ter bespreking 
in de commissie hoe met aanvragen 

subsidie wordt omgegaan + info 

over de uitkomst van gesprekken 

met Edelweiss 

Clemens Cultuur Bram de 
Groot 

beantwoor

dt deze 

vraag. 

   nee nee nvt nvt 
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Rvst 
beleidskader 

jeugdhulp Zuid-

Limburg 2019-

2022 en 
beleidsagenda 

jeugdhulp 

Parkstad 2019-

2022 

18-12-19 Raad De vragen (van dhr. Tijdeman) over 
cijfers en hoe die zich tot elkaar 

verhouden worden schriftelijk 

beantwoord. 

Clemens Jeugd Memo d.d. 
11 februari 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/07

a524fd-269d-

4de4-a4e3-
2e5037e90e59 

ja ja ja goed 

Rvst 
overgangsrecht 

belastingverord

eningen 

18-12-19 Raad In commissie MF wordt schriftelijk 
teruggekomen op de vraag of en 

eventueel wat er in eerdere jaren 

niet juist is gegaan. 

Simons Middelen Memo d.d. 
10 februari 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

ja   https://online.ibabs
.eu/ibabsapi/public

download.aspx?sit

e=Heerlen&id=4fe

1ac26-9432-4a40-
8400-

d397af282fe9 

ja ja ja goed 

Vragen van 
mevr. Y.M. 

Claessens-

Schepers (SP) 

inzake 
ontwikkelingen 

Zuidplas 

Sibelco 

18-12-19 Raad Het zgn. ‘Plan Verbeek’ wordt aan 
de raad toegestuurd 

+ een risicoanalyse op hoofdlijnen 

Clemens RO     nee nee nvt nvt 

Vragen van dhr. 
J.P. Bertholet 

(D66) inzake 

modernisering 

gemeenschapsh
uis Welten 

18-12-19 Raad Zodra er een plan is ingediend, 
wordt de commissie geïnformeerd 

via de up- date sociaal domein 

Van 
Zutphen 

RO     nee nee nvt nvt 
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Vragen van dhr. 
E.J. Tijdeman 

(Fractie 

Tijdeman) 

inzake artikel 
De Limburger 

ámb- 

tenaren 

frustreren 
bouw GTB Lab 

18-12-19 Raad Inzet is vergunningverlening in Q1 
van 2020 

De Beer Veiligheid Q1 volgt 
informatie 

Ja 23.06.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/291d1795-2029-

42c0-81f8-

c810fd08677c?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d  

ja ja ja goed 

Vragen van dhr. 
R.P.E. Meyer 

(SP) en dhr. 

R.H.F. Leers 

(Hart Leers) 
inzake tarieven 

parkeergarages 

resp. parkeren 

hartje Heerlen 

18-12-19 Raad In de commissie van april 2020 
wordt verder gesproken over dit 

onderwerp (wat is er mogelijk en 

wat gaan we doen op gebied van 

bereikbaarheid bin- nenstad), 
waarbij ook wordt teruggekomen 

op de eerdere toezegging over 

CBS-parkeren. Vermelding van 

eventuele onjuiste tarieven op de 
website 

van de gemeente wordt 

gecontroleerd. 

Claessen
s 

Wegen  Ja 2-12-20  ja nee goed goed, in 
commis

sie 

besprok

en; geen 
docume

ntatie 

beschik

baar 

Rvst 
beleidskader 

jeugdhulp Zuid-

Limburg 

2019-2022 en 
beleidsagenda 

jeugdhulp 

Parkstad 2019-

2022 

18-12-19 Raad De vragen (van dhr. Tijdeman) over 
cijfers en hoe die zich tot elkaar 

verhouden worden schriftelijk 

beantwoord. 

Clemens Jeugd     nee nee nvt nvt 
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Rvst zienswijze 
oprichten 

WoonWijzerW

inkel 

29-01-20 Raad Evaluatie volgt na een half jaar, 
middels presentatie in de 

commissie. Tevens krijgt de raad 

schriftelijk informatie over hoe de 

financiën zijn geregeld indien een 
gemeente eerder uit de 

Woonwijzerwinkel stapt. 

Claessen
s 

Milieu De 
evaluatie 

volgt juni 

2021 

De rest van 
dit 

actiepunt is 

in 

september 
via een 

memo aan 

de 

commissie 
RO 

afgehan- 

deld. 

Evaluatie 
is 

uitgestel

d 

 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/00

1f7266-36ae-4cba-

9ee7-
bb7f52fc73cb 

deels ja nog 
niet 

evaluati
e is 

uitgestel

d 

Rvst benoeming 
leden 

Commissie 

Ruimtelijke 

Kwaliteit 
Heerlen 

29-01-20 Raad De wethouder zal in een gesprek 
met de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit de vragen en opmerkingen 

van raad en commissie RO 

meenemen; hij zal de raad 
informeren over de uitkomst van 

dit gesprek. 

Simons RO beantwoor
d via memo 

aan de 

commissie 

RO; 
dubbeling 

van 

actiepunt 

Raad en 
commissie 

  zie memo 
actiepunt 115 

commissie RO 17 

juni 2021 

nee nee onbek
end 

geen 
docume

ntatie 

gevonde

n op 
aangege

ven 

datum 

(ook 
niet in 

2020) 
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Motie 
PvdD/D66/Pvd

A/OPH 

29-01-20 Raad Er wordt -ook  in de tussentijd van 
het onderzoek- naar alternatieven 

geke- ken om aandacht voor dit 

vraagstuk te vergroten, alsmede 

waar mogelijk in- tensivering van 
aandacht via het onderwijs. 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

22 juni 
2020 via 

RIB “Roze 

Zaterdag 

en profi- 
lering 

LHBTI-

beleid” 

afgehandeld 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fa6

0527a-0f6b-4b7d-

8f25-
82490e154935 

ja nee ja goed 

Vragen van de 
heer H.M.J. 

Gelissen (SP) 

in- zake 

verwarde 
personen en de 

Wvggz 

29-01-20 Raad Er volgt via de up-date sociaal 
domein schriftelijk meer technische 

uitleg over de Wvggz, inclusief 

antwoord op de vraag over de 

uitstroom van men- sen uit de 
opvang. 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

 ja 1-05-20 Afgehandeld via de 
Update Sociaal 

Domein 

 in de cie. MF van 

mei 2020 

ja nee onbek
end 

onbeke
nd geen 

docume

ntatie 

beschik
baar 

Rvst zienswijze 
beleidsplan 

politie 2020- 

2023 

29-01-20 Raad De burgemeester neemt het punt 
van de PvdD inzake ‘aanpak 

dierenmishandeling als prioriteit’ 

mee bij terugkoppeling van de 

zienswijze 
aan de politie. 

Roemer Veiligheid  Ja Mondelin
g 

 ja ja onbek
end 

onbeke
nd geen 

docume

ntatie 

beschik
baar 
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Vragen van de 
heer A. Oulad 

Lmaroudia 

(D66) inzake 

aanpak overlast 
(zuidkant) 

Maankwartier 

29-01-20 Raad Er zal nog eens aandacht worden 
gevraagd voor het opruimen van de 

rommel, alsmede aandacht voor de 

coffee bar aan de noordzijde. 

Roemer Veiligheid Memo d.d. 
11 

september 

2020 in 

iBabs ge- 
plaatst 

Ja 11.09.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/6f127ebd-c1a4-

4381-9318-

a44973c0064a?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja nee ja goed  

Vragen van 
mevrouw 

A.M.G. 

Hendriks-Berg 

(SP) inzake 
overlast 

Heerlerheide 

29-01-20 Raad Er wordt een informatiebijeenkomst 
voor de raadsleden georganiseerd  

over ‘inzicht in de samenhangende 

aanpak van de overlast-

problematiek’. 

Roemer Veiligheid Informatieb
ijeenkomst 

is 

georganisee

rd op 29 
juni 2020 

Ja 29.07.20  ja ja ja geen 
docume

ntatie 

beschik

baar 
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Vaststellen van 
de ingekomen 

stukken en de 

wijze van 

afhandeling 
ervan 

19-02-20 Raad In de schriftelijke beantwoording 
van de vragenuur-vragen van 

mevrouw Plusquin inzake ‘vertrek 

gemeentesecretaris, reorganisatie 

en reactie OR’ zal worden 
terugkomen op de wijze waarop de 

portefeuillehouder de betreffende 

ontwikkelingen wenst te bespreken 

evenals op de vraag van de heer 
Aarts inzake bevoegdheden raad 

m.b.t. personeel. 

Roemer Bestuur Vragen 
mevrouw 

Plusquin 

zijn 

schriftelijk 
be- 

antwoord 

via memo 

d.d. 21 
februari 

2020 

De vraag 

op welke 
wijze de 

portefeuille

hou- der 

op de 
ontwikkelin

gen zal 

terugkome

n en de 
vraag van 

raadslid 

Aarts zijn 

beiden niet 
beantwoor

d 

Ja, zie 
agendap

unt 2.9 

raad 

 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/44fa5603-

cc67-4e36-92aa-

3f50aadd30bc 

nee nee nee een deel 
van de 

vragen 

is niet 

beantw
oord,de

ze 

toezeggi

ng staat 
dubbel 

in het 

systeem 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
145 

Vragen dhr. 
R.H.F. Leers 

(Hart Leers) in- 

zake tijdige en 

volledige 
nakoming 

toezeg- 

gingen en 

beantwoording 
vragen 

19-02-20 Raad Het college neemt begin maart een 
besluit over de wijze van 

terinzageleg- ging (incl. de 

briefwisseling). 

Van 
Zutphen 

Centrum Documente
n 

verrekening 

kosten 

Maankwar- 
tier ter 

inzage op 

de griffie in 

periode 6 
tot 27 

mei 2020 

Ja  Onder 
geheimehouding 

ter inzage bij de 

griffie 

ja ja onbek
end 

vanweg
e 

vertrou

welijkhe

id 
docume

nten 

niet 

beschik
baar 

Vragen dhr. 
R.H.F. Leers 

(Hart Leers) in- 

zake tijdige en 

volledige 
nakoming 

toezeg- gingen 

en 

beantwoording 
vragen 

19-02-20 Raad De raad wordt geïnformeerd over 
het aantal vlaggen dat in totaliteit is 

ingekocht door de VVV (en welk 

aantal hiervan is bestemd voor de 

gemeente Heerlen) 

Clemens Cultuur Memo d.d. 
21 februari 

2020 in 

iBabs 

geplaatst. In 
RIS d.d. 26 

februari 

2020 

Ja 26.02.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/dd

0bc7a2-9b6f-45bf-

a0a5-
021c5448b71e 

ja ja ja goed 

Vragen dhr. 
R.P.E. Meyer 

(SP) inzake 

daklo- zen uit 

Den Haag 

19-02-20 Raad De migratiecijfers inzake het aantal 
uitkeringsgerechtigden en een 

getalsmatige analyse worden 

verstrekt. 

Daarnaast wordt nagegaan welke 
gemeenten (naast Den Haag) dit 

beleid nog meer hanteren. 

Tevens zal de portefeuillehouder 

contact opnemen met de 
gemeenten Delfzijl 

en Sluis om hierin samen op te 

trekken. 

Van 
Zutphen 

Inkomen Afgehandel
d d.d. 23-

04-2021 

Ja 23-04-21 Zie JOIN memo 
M-21000626 

ja nee onbek
end 

docume
nten 

niet te 

vinden 
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Rvst zienswijze 
begroting GR 

Rd4 

27-05-20 Raad De portefeuillehouder neemt de 
opmerkingen van de heer Horssels 

(PHB) mee naar DB en AB. 

Claessen
s 

Afval Memo d.d. 
2 juli 2020 

in iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/19

9f3ea2-70a5-493b-

ad7e-
bb7f4e4ec2c4 

ja ja ja goed 

Vragen mevr. S. 
Bottenberg-

Brylka (SP) in- 

zake uitpuilende 

prullenbakken 
en verloede- 

ring 

27-05-20 Raad De wethouder gaat op korte 
termijn in gesprek met Werk voor 

Heerlen, en neemt tips van diverse 

raadsleden mee. 

Antwoord op de vraag over de 
vijver aan Groene Boord volgt 

schriftelijk. 

Er volgt een memo voor de 

commissie over hoe te bevorderen 
dat meer mensen van de app en 

systemen gebruik maken om hun 

opmerkingen en vragen door te 

geven. 
De commissie wordt geïnformeerd 

over de pilot inzet van ‘slimme 

prullen- bakken’. 

Claessen
s 

Afval Memo d.d. 
5 oktober 

2020 in 

Ibabs 

geplaatst 
Memo d.d. 

15 juli 2020 

in iBabs 

geplaatst 

Deels, 
pilot 

prullenba

kken wel 

en vijver 
wel (zie 

onder L 

en M) 

 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/36

35e0d9-926b-

47b2-adfd-
930642f8b1b8  

https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/cd
5f30f2-c3fc-40a4-

aac8-3dd7eec3df5f 

ja nee ja goed 

Rvst zienswijze 
documenten 

RUD 

27-05-20 Raad De tijdens deze vergadering nog 
toegezonden memo, plus de cijfers, 

zullen 

indien men dat wenst, via het 

Presidium voor de commissie 
kunnen worden geagendeerd. 

Claessen
s 

Bestuur     nee nee nvt onduide
lijk of 

hier nog 

een 

vervolg 
op 

wordt 

verwach

t 
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Rvst zienswijze 
diverse 

documenten 

GR WOZL en 

GR WSP 
Parkstad 

27-05-20 Raad De agendapunten 13, 14 en 15 zijn 
gezamenlijk behandeld, de raad 

ontvangt schriftelijke  informatie 

over de impact van de Coronacrisis 

zodra deze infor- matie er is. En 
daarnaast ontvangt de commissie ES 

een memo over ge- 

pleegde inspanningen m.b.t. 

terugdringen ziekteverzuim. 

De Beer Bestuur Memo d.d. 
16 juli 2020 

in iBabs 

geplaatst 

Deels, 
ziektever

zuim 

wel, 

impact 
coronacr

isis niet 

 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/b2

2f6b50-0e07-4aba-

876a-
1933d7b6480a 

nee nee nvt deel 
ziekteve

rzuim is 

van 

goede 
kwaliteit

, impact 

coronac

risis 
staat 

nog 

open 
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Rvst lokale 
Inclusie Agenda 

2020-2023 

27-05-20 Raad De wethouder neemt suggesties 
m.b.t. intensivering 

afstemmi148n148g148 

148m148e148t148 

148s148p148o148r148t148-148 
148v148e148r148e148n148i148g

148i148n148g148e148n148 

148e148n148 

148w148e148r148k148g148e148v
148e148r148s148 148e148n148 

148b148e148t148e148r148e148 

148t148o148e148g148a148n148k

148e148l148i148j148k148h148e148
i148d148 

148s148t148e148m148b148u148r

148e148a148u148s148 

148m148e148e148 
148b148i148j148 148d148e148 

148v148e148r148d148e148r148e

148 148u148i148t148r148o148l148 

148v148a148n148 
148h148e148t148 

148u148i148t148w148e148r148k

148i 

Keulen Dienstve
rlening 

1) 
Beantwoor

ding vraag 

toegankelijk

e 
stembureau

s maart 

2021 jl. aan 

commissie 
MF. 2) 

Organisere

n 

'ervaringspa
rcours' 

voor raad 

t.b.v. 

bewustwor
ding wordt 

nog met 

cliëntenraa

d 
Gehandicap

ten 

Heerlen 

afgestemd 

1) Ja                       
2) Nee         

1) 9 
maart 

2021                

2) na 

opheffing 
coronma

atregelen 

1) 
Registratienumme

r M-21000574 

nee nee nee deel 1 is 
afgeron

d, deel 

2 na 

opheffin
g 

corona

maatreg

elen 

Rvst Visie 
Vrijetijdsecono

mie 

Bestemming 

Zuid-Limburg 

27-05-20 Raad De wethouder komt schriftelijk 
terug op de oproep om in beeld te 

brengen wat gedaan kan worden 

om Heerlen meer ‘in the picture’ te 

zetten, en zal aspecten als   de 
leisure lane, slow tourism en 

mobiliteit meenemen bij de 

uitwerking van de visie. 

De Beer Economi
e 

Memo d.d. 
4 augustus 

2020 in 

iBabs 

Geplaatst 

ja 21-08-20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fc5

8b068-4ce6-4f56-

9250-
eab2e48bcb09 

ja ja ja goed 
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Vragen dhr. 
N.A. Aarts 

(OPH) inzake 

ont- wikkeling 

nieuw beleid 
winkelcentrum 

’t Loon 

27-05-20 Raad Er volgt binnenkort een RIB, 
inclusief planning; up-date na het 

zomerreces. 

De Beer Economi
e 

Q2 2021 Nee   nee nee nvt nvt 
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Rvst 
Toestemming 

opheffing GR 

Shared Service 

Center Zuid-
Limburg 

27-05-20 Raad De wethouder verstrekt de raad 
een financieel overzicht plus 

liquidatieplan zodra beschikbaar. 

Damen Middelen Overzicht 
verstuurd 

naar 

commissie. 

ja 24-03-21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/3d

1e33a4-1661-

42e9-9fb5-
725e717aeb84 

ja nee ja Goed. 
Jaarstuk

ken 

2019 en 

liquidati
ebalans 

2020 

naar 

raad 
gestuur

d. 

Omdat 

er 
handtek

eningen 

in 

stonden 
vanweg

e 

Privacy

wetgevi
ng niet 

in RIS 

geplaats

t. 
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Rvst zienswijze 
begroting 2021 

BsGW 

27-05-20 Raad Zodra de resultaten van het 
onderzoek betreffende 

proceskosten BsGW van minister 

Dekker gereed zijn, zal de 

wethouder dit toesturen aan de 
raad. 

Tevens zal de wethouder de 

uitkomst van de discussie met het 

Waterschap over de verdeling van 
de proceskosten met de raad delen. 

Damen Middelen In 
raadsvoorst

el 

zienswijze 

begroting 
2022 

beantwoor

d. 

ja 26-05-21 https://online.ibabs
.eu/ibabsapi/public

download.aspx?sit

e=Heerlen&id=a1

093771-dc63-
4cea-8224-

0a4f2134baf9 

ja nee ja onduide
lijk: de 

vraag 

was 

over de 
begrotin

g 2021, 

het 

antwoo
rd is het 

raadsvo

orstel 

over de 
begrotin

g 2022 

Rvst zienswijze 
documenten 

Omnibuzz 

27-05-20 Raad De portefeuillehouder zal 
schriftelijk informeren waar exact in 

welke corona nieuwsbrief 

informatie is verstrekt m.b.t. de 

financiën Omnibuzz. 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

Memo 6 
juni 2020 in 

RIS 

geplaatst. 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/67

0b768a-9748-

4e32-9ae4-
48f168b9d64d 

ja ja ja goed 
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Vragen dhr. 
P.A. Pauwels 

(CDA) inzake 

toe- komst 

voetbalclub 
KCC ‘13 

27-05-20 Raad De wethouder is bereid tot een 
gesprek; via een memo zal de 

commissie op de hoogte worden 

gehouden van de voortgang. 

De Beer Sport In 
september 

2020 volgt 

memo. 

Ja 10.03.21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/36

2f96df-91c1-40af-

b45c-
b6ef10a7a60d 

ja ja ondui
delijk 

redelijk. 
De 

vraag/to

ezegging 

gaat 
over 

een 

voelbalc

lub, het 
antwoo

rd over 

een 

sportpa
rk. 

Rvst geven 
toestemming 

aan het college 

voor wijziging 

GR 
Veiligheidsregio 

Zuid-Lim- burg 

per 1 mei 2020 

27-05-20 Raad Inzicht in cijfers m.b.t. aantal 
uitgedeelde boetes e.d. wordt via 

een notitie aan de raad verstrekt. 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
C.J.W. Hesse 

(SP) inzake 

geld- nood bij 

bijna 9000 
huurders 

27-05-20 Raad De wethouder heeft volgende week 
overleg met de woningcorporaties 

en zal de raad over de uitkomst 

ervan informeren. 

Clemens Wonen Memo d.d. 
3 juli 2020 

in iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/13f

b40ae-d4e2-4eba-

a98c-
7aba36a9da49 

ja ja ja goed 
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Vragen dhr. 
H.M.A.M. 

Verreck (PvdA) 

inzake 

optreden 
burgemeester 

rond claim € 

1,25 miljard 

24-06-20 Raad Het voeren van overleg en 
slagvaardig optreden in Den Haag 

door de burge- meester is en blijft 

te allen tijde gewaarborgd. 

Wever Bestuur     nee nee nvt geen 
docume

nten 

Vragen dhr. A. 
Damen (OPH) 

inzake start 

buurtbus 

24-06-20 Raad Evaluatie volgt en wordt met de 
raad gedeeld. 

Keulen BGW De 
evaluatie is 

gereed en 

is aan de 

raad 
gestuurd 

voor de 

raadsvergad

ering op 26 
mei 2021.  

ja 1-05-21 memo raad JOIN  
M-21000642 Geen 

vertraging 

opgetreden. 

Eveluatie is 
toegezegd voor 

mei 2021 en deze 

termijn is gehaald.  

ja nee onbek
end 

onbeke
nd 

docume

nten 

niet te 
vinden 

Vragen dhr. 
T.G.M.M. de 

Groot (OPH) 

in- zake up-date 

Schinkel Noord 

24-06-20 Raad Nadere informatie, onder meer 
bevindingen van de supervisor, volgt 

in de commissievergadering van 

september a.s. 

Van 
Zutphen 

Centrum Memo d.d. 
3 

september 

2020 in 

iBabs 
geplaatst en 

bij stukken 

cie. RO 21 

september 
2020 

gevoegd 

  Niet gevonden nee nee nvt nvt 
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Rvst uitbreiding 
geldende 

criteria voor 

het doen van 

bijdragen uit 
het Fonds 

Economi- sche 

Structuurverstr

ekking 

24-06-20 Raad De raad krijgt een overzicht van de 
toegekende subsidies tot nu toe, 

inclusief de Lego-winkel; toelichting 

de-minimis-regeling volgt in cie. ES 

van September 2020. 

De Beer Economi
e 

Memo d.d. 
29 juni 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 
(én 24 

september 

2020) 

Ja 29-06-20 
24-09-20 

https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/a8

8e541a-ec7c-

4a91-9f17-
c90308d7ab6f 

ja ja ja uitste-
kend 

Rvst Zienswijze 
begroting 2021 

en meerja- 

renraming 2022 

en 2023 van de 
GR KBL 

24-06-20 Raad De vraag naar het aantal fte’s wordt 
schriftelijk beantwoord (vraag heer 

de Kleijn – Hart Leers). 

Van 
Zutphen 

Middelen Memo d.d. 
29 juni 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/56

acf0cd-03c0-420b-

82a2-
6113b6cb2bee 

ja ja ja goed 

Rvst Zienswijze 
begroting en 

meerjaren- 

raming 

Stadsregio 
Parkstad 

Limburg 

24-06-20 Raad Er wordt nagegaan of er extra 
loonkosten ontstaan t.g.v. cao-

stijgingen; na het reces wordt de 

directeur uitgenodigd om een 

toelichting te geven, ook waar het 
de takendiscussie betreft. 

Wever Middelen  ?   nee nee nvt Toezegg
ing staat 

dubbel 

in het 

systeem 
(38 en 

44) 

Rvst Zienswijze 
begroting en 

meerjaren- 

raming 

Stadsregio 
Parkstad 

Limburg 

24-06-20 Raad Er wordt nagegaan of er extra 
loonkosten ontstaan t.g.v. cao-

stijgingen; na het reces wordt de 

directeur uitgenodigd om een 

toelichting te geven, ook 
waar het de takendiscussie betreft. 

Wever Middelen     nee nee nvt nvt 
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Vragen dhr. 
C.J.W. Hesse 

(SP) inzake 

plan- nen 

panden 
Spoorsingel 10-

34 

24-06-20 Raad Inventarisatie panden gemeente en 
de staat waarin deze verkeren, incl. 

to- tale kosten inzake aankoop 

panden gemeente m.b.t. Stadspark 

Oranje Nassau. 

Damen RO     nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
M.M.M. Van 

den Berg (VVD) 

in- zake 

brandveiligheid 

24-06-20 Raad De wethouder komt terug met het 
antwoord op de vraag of de 

bewoners ge- informeerd zijn. 

Simons RO Memo d.d. 
25 juni in 

iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/e2

27e6e5-70ab-

48c3-aebb-
8085faa06f5d 

ja ja ja goed 

Vragen dhr. 
P.A. Pauwels 

(CDA) inzake 

mantelzorg 

24-06-20 Raad Ontwikkeling in Beekdaelen wordt 
gevolgd; als het daar effectief blijkt, 

zullen we er zeker van leren en ons 

voordeel mee doen. 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

 ja 7-04-21 Zie JOIN, memo 
M-21000609, 

Afgehandeld 

Griffie d.d. 13 april 

2021 

ja nee onbek
end 

onbeke
nd 

docume

nten 

niet te 
vinden 

Rvst 
jaarstukken 

2019 en het 

nemen van 

daarmee 
samenhangende 

besluiten 

24-06-20 Raad De cijfers van bureau HALT 
worden schriftelijk verstrekt (vraag 

mevrouw Gé- ron - PvdD) 

Clemens Veiligheid Memo d.d. 
11 augustus 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja 18.08.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/7cb74bff-9404-

4bab-9280-

f2a70731cb6b?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja ja ja uitste-
kend 
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Vragendhr. 
F.W.S. Daamen 

(PHB) inzake 

overlast bij De 

Aldenhof 

24-06-20 Raad Op de vraag naar uitsplitsing van 
gemaakte kosten m.b.t. vernielingen 

BMV Aldenhof wordt schriftelijk 

teruggekomen, evenals de 

verhouding wijkagent, handhaving 
en straatcoaches. 

Er wordt contact opgenomen met 

de woningcorporatie over het 

organiseren 
van een informatieavond t.b.v. 

bewoners na het zomerreces. 

Roemer 
Simons 

Veiligheid Memo d.d. 
9 juli 2020 

in iBabs 

geplaatst 

Ja 16.07.20 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/7cb5f248-4fc4-

4e71-845d-

80d65b5eac3b?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja ja ja uitste-
kend 

Rvst vaststellen 
Zomernota 

2020 

24-06-20 Raad De burgemeester zegt toe de 
suggestie van een werkgroep om 

samenwer- king tussen raad en 

college te bevorderen in het college 

te bespreken, als- mede een 
uitwerking van de vuurwerkmotie 

onmiddellijk na het zomerreces aan 

de raad te sturen. 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nee Vuurwe
rkverbo

d 

besprok

en in 
commis

sie LO 

septemb

er. 

Vragen dhr. 
R.H.F. Leers 

(Hart Leers) in- 

zake Heerlense 

kamikazerit 

24-06-20 Raad De burgemeester zal nagaan of de 
raad nog breder geïnformeerd mág 

wor- 

den dan het huidige antwoord; 

opmerkingen inzake overlast als 
gevolg van straatraces e.d. zal hij 

met de betreffende 

portefeuillehouder bespreken. 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 
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Rvst vaststellen 
beheersverorde

ning ‘woon- 

wagens 

Herculespad’ 

24-06-20 Raad Vraag van dhr. Leers (Hart Leers) 
inzake het schrappen van plekken 

op woonwagenlocaties i.r.t. het 

bepaalde in de UNESCO-lijst 

(immateriële cultu- 
rele erfgoed) wordt schriftelijk 

beantwoord 

Simons Wonen Memo d.d. 
26 juni 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/2c

4c6424-16ba-

4205-950a-
b6dd58ab1a69 

ja ja ja goed 

Vragen dhr. 
R.H.F. Leers 

(Hart Leers) in- 

zake 

kantoorunits 
Pannesjop 

Schaesbergervel

d 

30-09-20 Raad Het proces van beantwoording 
vragen art. 33 RvO wordt nogmaals 

bekeken om te late afdoening 

zoveel als mogelijk uit te sluiten. 

Wever Bestuur     nee nee nee onduide
lijk of er 

antwoo

rd op 

de vraag 
is 

gekome

n 

Rvst 
Investeringskre

diet projecten 

centrum 

30-09-20 Raad Voor een commissievergadering RO 
wordt inzicht gegeven hoeveel is 

uitge- geven aan projecten, waartoe 

wij verplicht zijn en waarover al 

besluiten zijn 
genomen; er volgt een Rvst over 

het Romeins museum; de raad 

wordt geïn- formeerd over de stand 

van zaken van het vastgoedoverleg 
en BP Centrum. 

Van 
Zutphen 

Centrum 11 
november 

2020 

notitie in 

iBabs 
geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/71f

ad6f1-c33c-4dc2-

9617-
5c3d5762e383 

ja ja ja goed 
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Rvst verhogen 
investeringskre

diet Christus 

Koningkerk 

Vrieheide 

30-09-20 Raad De wethouder zegt toe dat niet 
eerder met de daadwerkelijke bouw 

wordt 

begonnen tot het contract getekend 

is. Tevens zal hij nagaan waarom de 
toegezegde memo de raad in de 

afgelopen dagen de raad niet heeft 

bereikt. 

Clemens Cultureel 
erfgoed 

Memo op 
dag 

raadsvergad

ering in 

JOIN blij- 
ven steken, 

dag later 

pas aan 

raad 
verzonden. 

   nee nee nvt geen 
docume

ntatie 

Vragen dhr. 
J.J.G. Horssels 

inzake proble- 

matiek “De-

Slak” te 
Hoensbroek 

30-09-20 Raad De raad krijgt de memo en 
achterliggende stukken rond de 

afweging over een monumentale 

status van de wijk; tevens wordt het 

instrument voorbe- 
reidingsbesluit meegenomen in de 

overwegingen als actualisatie van 

het be- stemmingsplan aan de orde 

is. 

Damen RO     nee nee nvt onduide
lijk wat 

de 

vragen 

zijn 

Vragen dhr. 
H.M.A.M. 

Verreck (PvdA) 

inzake uitgave 

Plussen en 
Minnen 

30-09-20 Raad Op de vragen rond onder meer de 
toeslagenaffaire en wijkpodia wordt 

schrif- telijk teruggekomen. 

Van 
Zutphen 

Sociale 
basis 

Memo 
inzake 

toeslagenaff

aire in RIS 

d.d. 9 
oktober 

2020 

ja 1-10-21 Update Sociaal 
Domein.  

Voortgang wordt 

periodiek 

gerapporteerd in 
Update 

ja nee, 
er 

staat 

een 

datum 
afhan

deling 

op 1-

10-
2021 

ondui
delijk 

geen 
docume

nten 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
159 

Vragen dhr. 
R.P.E. Meyer 

(SP) inzake im- 

puls voor veilig 

en leefbaar 
GMS 

30-09-20 Raad Alle door diverse raadsleden 
genoemde aspecten worden 

betrokken bij voor- bereiding van 

een uitgebreide bespreking van dit 

onderwerp in de commis- sie, 
uiteraard na agendering via het 

Presidium. 

Clemens Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
M.P.G.M. 

Peters inzake 

jongerenoverlas

t Heerlerheide 
Centrum 

30-09-20 Raad De burgemeester gaat in gesprek 
met alle betrokken partijen, en zal 

in de driehoek de suggesties van 

aanwezigheid meer agenten in 

burger en een 
vuurwerkverbod in de 

eindejaarsperiode aan de orde 

stellen. 

Wever Veiligheid Vuurwerkv
erbod 

besproken 

in 

commissie 
LO 

september. 

Ja t.o.v. 
het 

vuurwer

kverbod. 

16.09.20   ja ja, 
datum 

afhan

deling 

ligt 
voor 

datum 

toeze

gging 

nee, 
agent

en in 

burge

r 
wordt 

niet 

meer 

genoe
md 

redelijk  
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Rvst 
Bekrachtiging 

geheimhouding 

brief bij 

subsidieaanvraa
g Cultura Nova 

2020 

27-10-20 Raad Er wordt schriftelijk teruggekomen 
op de vragen inzake de relatie met 

de di- verse steunmaatregelen, de 

‘go- or no go’ datum voor Cultura 

Nova 2020, in ’21 beantwoording 
van de vraag of en zo ja tot welke 

hoogte subsidie is toe- gekend 

(wethouder Clemens), alsmede op 

de vraag op welk moment Cultura 
Nova (telefonisch) heeft aangegeven 

de betreffende informatie als 

geheim te willen laten aanmerken, 

was dit voor of na het verzoek van 
dhr. Leers (wet- houder van 

Clemens). 

In zijn algemeenheid zal het college 

zelf en in overleg met het Presidium 
kij- 

ken naar de procedure 

bekrachtiging geheimhouding. 

Clemens/ 
Van 

Zutphen 

Cultuur In RIS 17 
december 

2020 

Ja 17.12.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/13

742175-ea72-

4a32-9b59-
e7434fd3f90b 

ja ja ja goed 

Vragen dhr. 
R.H.F. Leers 

(Hart Leers) in- 

zake leegstand 

27-10-20 Raad Zodra de omstandigheden het weer 
toelaten zal er een (breed) sympo- 

sium/workshop/thema-bijeenkomst 

rond het onderwerp leegstand 

worden georganiseerd. 
Er komt een memo waarin nadere 

duiding wordt gegeven aan het 

verschil in cijfers in diverse 

onderzoeken en staatjes; de memo, 
waarin ook wordt ingegaan op de 

onderliggende reden van deze 

cijfers en het aspect van de 

(Europese) subsidie-aanvragen, kan 
desgewenst in de commissie 

worden be- sproken. 

De Beer Economi
e 

In Ris d.d. 
29 januari 

2021 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/6a

841d8b-1894-

4c6b-b8d4-
a012661cf104 

Deels ja nee redelijk, 
geen 

indicatie 

of dit 

symposi
um nog 

onderha

nden is 
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Vragen dhr. 
T.G.M.M. de 

Groot (OPH) 

in- zake 

onderzoek 
centrumoutlet 

27-10-20 Raad Antwoord op de vraag of er on-line 
contact kan zijn met Bad 

Münstereifel 

volgt deze of volgende week. De 

bevindingen van vastgoedeigenaren 
m.b.t. hun bezoek aan Bad 

Münstereifel worden besproken in 

de regiegroep; hierop wordt 

schriftelijk teruggekomen, alsmede 
op de gang van zaken rond TK 

Maxx. 

De Beer Economi
e 

Memo d.d. 
22 januari 

2021 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja 27-01-21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fdf

06b77-3737-47d0-

a468-b0c481fb9af8 

Deels ja nee 2e deel 
toezeggi

ng 

wordt 

niet aan 
gerefere

erd, 

komt 

dat nog? 

Motie 
CDA/VVD/Pvd

A inzake 

facilitering 

Harmonie St. 
Caecilia 

Hoensbroek 

27-10-20 Raad Motie ingetrokken, onder 
toezegging van de wethouder dat 

alle opties nog eens met alle 

betrokkenen worden besproken en 

de commissie over 3 weken wordt 
geïnformeerd over het resultaat. 

Damen RO In goed 
onderling 

overleg 

maakt St. 

Caecilia 
voorlopig 

gebruik van 

de grote 

ruimte in 
de 

voormalige 

Muziekscho

ol aan de 
Butting- 

straat in 

Hoensbroe

k 

Ja, zie 
kolom H 

  ja ja ja  goed 
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Motie 
SP/CDA/FT/Pvd

A/PHB inzake 

wijk Slakhorst 

27-10-20 Raad Motie ingetrokken, onder 
toezegging wethouder dat een 

nieuw plan wordt uitgewerkt, en de 

komende maand geen 

onomkeerbare besluiten worden 
ge- 

nomen. Verdere bespreking in cie. 

RO van 18 november a.s. 

Damen RO     ja ja ja er is 
een 

nieuwe 

toezeggi

ng 
gedaan, 

geen 

docume

ntatie 
daarove

r 

Vragen mevr. 
J.A. Heine-van 

Dartel en dhr. 

M.P.G.M. 

Peters (CDA) 
inzake wonen 

boven en in 

winkels 

Heerlen 
Centrum 

27-10-20 Raad Met excuses voor de gang van 
zaken zullen de vragen met spoed 

schriftelijk worden beantwoord. 

In relatie tot het vorenstaande geeft 

wethouder Claessens aan dat de 
door raadslid Kerssemakers 

gememoreerde te late afdoening 

van zijn vragen in- zake ‘nul tarief: 

groene leges bij duurzame 
maatregelen’ uiterlijk begin vol- 

gende week zullen worden 

beantwoord 

Damen / 
Claessen

s 

RO 28 oktober 
2020 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/01

9d76f8-7290-40fc-

bd57-
a19ffa14b290         

https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/81
cbc65a-8ae3-

45b4-9b0e-

0b80d1331fd7 

ja ja ja ja er 
moet 

dit jaar 

nog een 

definitief 
standpu

nt 

worden 

ingenom
en door 

het 

college 
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Vragen dhr. 
F.W.S. Daamen 

(PHB) inzake 

beschikbaarheid 

Otterveurdt 
tijdens 

renovatie 

27-10-20 Raad Het gespreksverslag van overleg 
tussen gemeente en 

zwemvereniging Zon S&S zal door 

Zon S&S beschikbaar worden 

gesteld aan de andere verenigin- gen 

De Beer Sport 28 oktober 
2020 

beschikbaar 

gesteld 

Ja 28.10.20  ja ja ondui
delijk, 

geen 

docu

ment 

onbeke
nd, geen 

docume

nt 

Rvst 
Verordening 

BIZ 

Heerlerheide 

2021- 2025 

27-10-20 Raad De wethouder zegt toe het initiatief 
te willen nemen om de BIZ-regeling  

goed te positioneren en tevens 

‘inventief’ te willen kijken naar 

mogelijkheden om de 
perceptiekosten van € 5000,- ‘weg 

te poetsen’. 

De Beer Sport Memo d.d. 
21 januari 

2021 in 

iBabs 

geplaatst 

Ja 21.01.21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/67

3ed464-5ed7-

43bb-a5e3-
5a4a2dbe26c1 

ja ja nee slecht in 
het 

gelinkte 

docume

nt staan 
alleen 

herhalin

gen van 

de 
toezeggi

ng 

Vragen dhr. 
H.A. de Kleijn 

(Hart Leers) 

inzake 

vuurwerkoverla
st Randweg 

Hoensbroek 

27-10-20 Raad Het on-line ‘etaleren’ van de 
straffen op het illegaal afsteken van 

vuurwerk is een goede suggestie, 

die meegenomen zal worden om 

nader uit te werken. 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 
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Vragen dhr. De 
Groot inzake 

extra subsidie 

Filmhuis 

23-11-20 Raad Rapportage inkomsten/uitgaven 
wordt schriftelijk aan de raad 

verstrekt, evenals een overzicht van 

culturele instellingen die zich in 

dezelfde opbouw- fase bevinden. 
Tevens ontvangt de raad een notitie 

waarin inzicht wordt ge- geven in de 

huur die voor de Royal wordt 

betaald in relatie tot de kosten 
voor het pand. 

Clemens Cultuur In RIS d.d. 
29 januari 

2021 

Ja 29-01-21 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/2176880e-ee63-

4a2c-be3e-

c0e0ca8bed5d?ret
urnUrl=%2FListRe

port%2FView%2Ff

a6dc936-fd5a-

4d52-b62c-
b8aaf9e50a4d 

ja ja ja uitste-
kend 

Rvst 
beschikbaar 

stellen krediet 

verplaat- sing 

datacenter, 
MER ruimte 

raadhuis 

23-11-20 Raad De raad wordt schriftelijk 
geïnformeerd over welke 

toepassingsmogelijkhe- den er zijn 

m.b.t. de restwarmte van 

datacentra, of het mogelijk is om de 
restwarmte, net als bij het 

Mijnwaterproject terug te geleiden, 

en de raad 

ontvangt  een overzicht van de 
financiële afwikkeling van dit 

raadsvoorstel. 

Keulen Dienstve
rlening 

    nee nee nvt geen 
docume

nten 

Rvst verlenen 
toestemming 

aan college om 

in te stemmen 

met toetreding 
gemeente 

Mook en 

Middelaar tot 

GR BsGW 

23-11-20 Raad de wethouder zegt toe om vóór de 
eerstvolgende vergadering van cie. 

MF te- rug te komen op de vraag 

inzake de verdeelsleutel tussen 

waterschappen en gemeenten. 

Damen Middelen Memo d.d. 
24 

november 

2020 in 

iBabs 
geplaatst 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/7f7

094a8-2303-48f5-

ad0a-
57d51fb91958 

ja ja ja goed 
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Rvst verlenging 
rekeningcouran

t faciliteit 

t.b.v. 

Ontwikkelings
maatschappij 

Beitel Zuid BV 

23-11-20 Raad De wethouder komt terug op de 
vraag van Roel Leers of het gestelde 

in het collegevoorstel onder 

argument 1.2 overeenkomt met het 

betoog van Piet Brauer tijdens de 
vergadering, zodra de notulen van 

deze vergadering ge- 

reed zijn. 

Van 
Zutphen 

Middelen     nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
Meyer inzake 

onderwijs en 

vrij- heid van 

meningsuiting 

23-11-20  In een brief namens college en raad 
zullen alle scholen worden 

geïnformeerd dat de gemeente 

Heerlen pal achter de vrijheid van 

meningsuiting staat en niet zal 
buigen voor orthodoxe opvattingen 

van enige levensbeschouwelijke 

overtuiging dan ook waarmee het 

recht op vrijheid van meningsuiting 
en de 

kwaliteit van onderwijs onderdrukt 

zou kunnen worden. 

Clemens Onderwij
s 

Brief is 11 
februari 

2021 

verstuurd 

naar mid- 
delbare 

scholen 

samen met 

het boek 
‘De 

meeste 

mensen 

deugen’ van 
Rutger 

Bregman 

Ja 11.02.21 Stond niet op de 
lijst met toe-

zeggingen 

ja ja ja onbeke
nd, 

docume

nt niet 

beschik
baar 

Lijst ingekomen 
stukken 

20201123 

23-11-20 Raad Roel Leers geeft aan brief nr. 10 in 
het Presidium te willen bespreken, 

en voorts brief nr. 19 met bijlage te 

willen bespreken in de commissie. 

De wet- houder zegt toe binnen 14 
dagen schriftelijk te reageren op de 

vraag naar de 

stand van zaken en nadere duiding 

van de bij de brief gevoegde memo. 

Damen RO     nee nee nvt nvt 
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Rvst  
Veiligheidsanaly

se gemeente 

Heerlen 2016-

2019 

23-11-20 Raad Er wordt schriftelijk teruggekomen 
op de suggestie van een 

“huisdealer” van de gemeente en 

een analyse van de straatcoaches. Er 

volgt schriftelijk ant- woord op de 
vragen hoeveel mensen naar bureau 

Halt worden doorverwezen en 

hoeveel mensen met jeugdoverlast 

bezig zijn. 

Van 
Zutphen 

Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
Adema inzake 

carbid schieten 

tijdens oud op 

nieuw 

23-11-20 Raad Het college zal met een voorstel tot 
wijzing van de APV t.b.v. de raad 

van december a.s. komen, waarin 

een verbod (met 

ontheffingsmogelijkheid) wordt 
opgenomen. 

Van 
Zutphen 

Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
Horssels inzake 

huisvesting 

kwetsbaren en 

indammen van 
overlast 

23-11-20 Raad Zodra het college een besluit heeft 
genomen over de locatie voor de 

Skaeve Husen wordt de raad 

hierover geïnformeerd. 

Van 
Zutphen 

Wonen Memo d.d. 
5 december 

2020 in 

iBabs 

geplaatst 

ja   https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/65

34ebc9-0670-

485e-b10c-
94860b8029df 

ja ja ja goed 

Afsluiting 
grondexploitati

e Maankwartier 

2020 

21-12-20 Raad komend jaar wordt de raad actief 
geïnformeerd over het verdere 

verloop van de 

bestemmingsreserve. 

Van 
Zutphen 

Centrum     nee perio
de 

loopt 

nog 

nvt nvt 
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Verordening 
OZB 2021 

21-12-20 Raad Er worden diverse scenario’s m.b.t. 
de tariefontwikkeling ontwikkeld, 

welke aan de commissie worden 

voorgelegd 

Damen Middelen Memo 
verstuurd 

naar 

commissie 

op 10-03-
2021. 

Geagender

deerd voor 

behandeling 
in 

commissie 

MF van juni 

ja 10-03-21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/3d

9a3c06-da0a-45ae-

9916-
a8ca663d8a54 

ja ja ja goed 

Novembernota 
2020 

21-12-20 Raad eind maart a.s. volgt een tijdspad 
inzake de verdere aanpak van 

eenzaam- heid/ouderenbeleid 

Keulen Integraa
l 

ouderen

beleid 

Memo 
verstuurd 

aan de raad 

op 31 

maart 
2021.  

Ja 31-03-21 M-21000599 ja ja onbek
end 

docume
nten 

niet te 

vinden 

Vaststellen van 
de agenda van 

de raadsver- 

gadering van 21 

december 2020 

21-12-20 Raad de casus burenruzie Litscherveld 
kan uitgebreid worden besproken in 

de eerstvolgende 

commissievergadering 

Wever Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 



Onderzoek rekenkamer Heerlen oktober 2021: de opvolging van moties, amendementen en toezeggingen. 

 
168 

Rvst instemmen 
met beslissing 

op bezwaar Q-

park inzake 

belastingtarieve
n 

straatparkeren 

centrum 

Heerlen 

21-01-21 Raad De portefeuillehouder laat checken 
of er meerdere gevallen van 

‘wisseling van bevoegdheden’ 

bekend zijn en in een memo wordt 

teruggeko- men op de stand van 
zaken (uitvoering coalitieakkoord, 

consequenties van verlaagde 

tarieven, alternatieve tarieven van 0 

resp. 1 € e.d.) 

Claessen
s 

Middelen     nee nee nvt nvt 

Rvst BP 
Schinkelkwadra

nt-Zuid 2020 

27-01-21 Raad In februari a.s. worden de plannen 
met de zgn. ‘kopgebouwen’ aan de 

Pro- menade met commissie en 

raad gedeeld. De raad wordt 

geïnformeerd over de resultaten 
van het overleg over de panden aan 

de Honigmannstraat en 

Schinkel-Noord. 

Van 
Zutphen 

Centrum     nee nee nvt nvt 

Vragen dhr. 
M.P.G.M. 

Peters (CDA) 

inzake 

ondernemers 
tussen wal en 

schip 

27-01-21 Raad De portefeuillehouder komt in de 
commissievergadering met een 

overzicht van de stand van zaken. 

De Beer Economi
e 

 Ja 3-02-21 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/8e5254be

-f6e5-4493-9bc0-

7ec4784db8f0 

ja ja ja goed 

Rvst Aanvraag 
bijdrage in 

kosten 

opsporing en 

ruiming niet-
gesprongen 

conventionele 

explosieven 

27-01-21 Raad Vragen van Emile Kerssemakers 
(Hart Leers) over dit onderwerp in 

commis- sie en raad worden alsnog 

beantwoord, inclusief de vraag 

waarom de raad niet eerder 
geïnformeerd is. De vraag over het 

verschil in berekeningswijze 

tussen de Spoorsingel en Trilandis 

wordt schriftelijk beantwoord. 

Van 
Zutphen 

Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 
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Vragen dhr. 
C.J.W. Hesse 

(SP) inzake 

huis- 

uitzettingen 

27-01-21 Raad De raad krijgt gedifferentieerde 
cijfers over huisuitzettingen naar 

huurachterstand, hennepteelt en 

woonoverlast. 

Van 
Zutphen 

Veiligheid In RIS d.d. 
29 januari 

2021 

Ja 29.01.21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/2e

358847-fa05-456f-

bc3e-
6c48294b2ba6 

ja ja ja goed 

Vragen dhr. E.J. 
Tijdeman 

(Fractie Tijde- 

man) inzake 

slachtoffer 
steekpartij 

overleden 

27-01-21 Raad De raad wordt schriftelijk 
geïnformeerd over de 

voorgenomen integrale aanpak 

betreffende overlast in Vrieheide, 

inclusief de detailvragen over zorg- 
instellingen. 

Van 
Zutphen 

Veiligheid  Nee   nee nee nvt nvt 

Vragen van de 
heer F.W.S. 

Daamen (PHB) 

inzake dank aan 

burgers, 
ondernemers 

en 

hulpverleners 

24-02-21  Zodra het mogelijk is wordt 
bekeken of in overleg met de 

buurtorganisaties een (fysieke) 

bijeenkomst in de vier stadsdelen 

georganiseerd kan worden. 

Keulen BGW     nee nvt nvt nvt 

Vragen van de 
heer E.J. 

Tijdeman 

(Fractie 

Tijdeman) 
inzake Bam 

brood en meer 

24-02-21 Raad De raad wordt schriftelijk 
geïnformeerd over het contact met 

betrokkene en over de rol van de 

gemeente daarbij. Een optreden van 

Stand-by in de com- missie is 
uiteraard prima; de beantwoording 

van art. 33 RvO- vragen van 

Hart Leers over dit onderwerp 

volgt zo spoedig mogelijk. 

Van 
Zutphen 

Centrum Art.33 
vragen dhr. 

Leers 

(ART-

21000270) 
zijn 

afgehandeld 

middels 

beantwoor
ding nr. 

BWV-

21001034 

zie JOIN 

Ja 9-03-21  ja ja onbek
end 

geen 
informat

ie 
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Vragen van de 
heer R.P.E. 

Meyer (SP) in- 

zake Heerlen-

Noord/progra
mma sociaal 

economische 

achterstanden 

24-02-21  Rond de zomer zal een 
raadsinformatiebijeenkomst over dit 

onderwerp wor- den georganiseerd. 

De Beer Economi
e 

 Nee   nee nee nvt nvt 

Bestemmingspla
n Spoorsingel 

42-46C 

24-02-21  De raad wordt schriftelijk 
geïnformeerd over de 

verzekeringskwestie, er zal 

met Wooncontact worden gekeken 

hoe de buurt te betrekken, en 
water en groen worden  betrokken 

bij de planvorming. 

Damen RO     nee nee nvt nvt 

Vragen van 
mevrouw J.A. 

Heine-van 

Dartel (CDA) 

inzake sloop 
verloederde 

panden 

Spoorsingel 10-

34 

24-02-21  Zodra planvorming (incl. onderzoek 
naar financiering) aan de orde is, zal 

de commissie nader worden 

geïnformeerd 

Damen RO     nee nee nvt nvt 
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Vragen van de 
heer R.P.E. 

Meyer (SP) in- 

zake 

misinformatie 
Otterveurdt 

Vragen van de 

heer F.W.S. 

Daamen (PHB) 
inzake 

Otterveurdt 

24-02-21  De wethouder zal nagaan of bureau 
Drijver & Partners op hetzelfde 

adres als een van de aan de 

aanbesteding deelnemende partijen 

is gevestigd. 

De Beer Sport  Ja 03.03.21 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/4f7

04c1a-973a-4d75-

ba68-
589847fcf072 

ja ja ja uitste-
kend 

Onderzoek 
CBS 

2/28/2018 
en 27-03-

2018 

Raad Gedetailleerde vragen over 
eventuele verschillen tussen 

uitkomsten in het rapport van de 

Rekenkamercommissie en het 

feitenonderzoek CBS worden 
schriftelijk beantwoord in het kader 

van reeds gestelde vragen ex artikel 

33 RvO (SP en Hart Leers; beide 

ingediend d.d. 14 februari 2018). 
Het door de raadsleden Leers en 

Petermann als feitelijke vraag 

ingediende verzoek om inzage in 

onderliggende stukken en mails bij 
het feitenonderzoek wordt in 

behandeling genomen als 

schriftelijke vragen ex artikel 33 

RvO. 

Van 
Zutphen 

Economi
e 

Beantwoor
d op 

13.03.18 

(BWV-

18003050) 
Beantwoor

d 03.04.18 

via 

raadsinform
atie- brief 

(BWV-

18003066) 

Ja 03-04-
2018 13-

03-18 

https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/57

da399f-8de6-45a3-

b4df-
997a68c97604 

https://ris2.ibabs.e

u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/fe9
17787-1973-4c9e-

9a72-a9620e81fafc 

ja ja ja goed 
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Gevelproject en 
arbeidsmarkt 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad De raad wordt in de tweede 
termijn 5 november geïnformeerd 

of er mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt worden ingezet 

voor het gevelproject 

De Beer Arbeidsm
arkt 

Ter 
vergadering 

beantwoor

d 

Ja 05.11.20 Mondeling 
beantwoord 

ja ja ja onduide
lijk, 

mondeli

nge 

beantw
oording 
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Samenstelling 
managementtea

m 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Raad wordt 5 november in de 
tweede termijn geïnformeerd of de 

samenstel- ling van het 

managementteam is gewijzigd. 

De Beer Bestuur Ter 
vergadering 

beantwoor

d 

ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/d2b1d85c

-1c26-4db7-8f64-

ec34bd7a4e4c 

ja ja ja goed 
maar 

zeer 

beknopt

: van 5 
domein

manager

s 

hebben 
er 2 een 

andere 

baan, 3 

in 
gesprek 

gememe

ntesecr

etaris/di
recteur 

nav 

cultuur, 

werkwij
ze etc 

reorgani

satie 
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Communicatie-
uitgaven 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Er volgt een overzicht van de 
communicatie-uitgaven. 

Wever Bestuur Inventarisat
ie loopt. 

Teams 

moeten 

voor 1 juni 
2021 

gegevens 

aanleveren 

bij OPC, 
zodat 

informatie 

aan Raad 

kan worden 
verstrekt. 

Informatie 

uitvraag 

ziet op d 
eperiode 

01-01-2020 

t/m 31-03-

2021 

nee  Inventarisatie 
vraag 

communicatie-

uitgaven is (te) laat 

opgepakt. Dit had 
deels te maken 

met de 

complexiteit van 

de vraag. 

nee nee nvt nvt 

Gesprek 
college/presidiu

m over 

samenwer- king 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Wordt gepland Wever Bestuur     nee nee nvt nvt 

Kerntakendiscu
ssie Parkstad 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Komt naar de raad in de zin van 
aanpassing GR Parkstad 

Wever BEstuur Geagendee
rd voor cie. 

MF en raad 

februari 

Ja, zie 
agendap

unt 9 

 https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/17b9014f

-5fa2-4373-bf2f-

02d6a1dc2336 

ja ja ja goed 
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Overzicht 
communicatiem

iddelen 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Wordt naar raad gestuurd Wever Bestuur     nee onbek
end 

nvt geen 
informat

ie 

Informatie 
omtrent 

buurtregisseurs, 

wijk- agenten in 

buurten 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Op Heerlen.nl wordt aangegeven 
wie de buurtregisseurs en 

wijkagenten zijn in de verschillende 

wijken. 

Keulen BGW  ja  staat op website 
politie.nl en 

heerlen.nl 

ja ja ja goed 

Gevelrenovatie 
dhr. Huisman 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad De raad ontvangt schriftelijk 
antwoord op de vraag of dhr. 

Huisman m.b.t. 

de gevelrenovaties gevrijwaard is 

van contact met de commissie 
ruimtelijke kwaliteit en van het 

aanvragen van vergunningen 

Zutphen Centrum In iBabs 
d.d. 5 

november 

2020 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/c0

7b9988-f0e8-453f-

9df6-
f077e5855a9a 

ja ja ja goed 

Maankwartier AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Raadsvoorstel evaluatie en 
grondexploitatie Maankwartier in 

december 2020 

Zutphen Centrum Commissie/
raad 

december 

2020 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/4548d595

-280a-41b4-9611-

bac0b1ceac17 

ja ja ja goed 

Tijdspad 
verkoop 

Coriocenter 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Wordt toegezonden Zutphen Centrum Memo d.d. 
25 

november 

2020 in 

iBabs 
geplaatst 

Ja   ja ja onbek
end 

geen 
informat

ie 
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TK Max AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad De wethouder zal nog een keer 
gesprek voeren met concern TK 

Max 

Zutphen Centrum Afgedaan 
middels 

notitie 

n.a.v. 

artikel 33a 
vragen 

tijdens 

raadsvergad

ering 21 
decem- ber 

2020 (zie 

bij 

raadsvergad
ering 21 

decem- 

ber 

Vragenuur 
Hart-Leers 

hierover). 

Ja  https://ris2.ibabs.e
u/Agenda/Details/

Heerlen/4548d595

-280a-41b4-9611-

bac0b1ceac17 

ja ja ja goed 

Evenementen AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Er wordt nagegaan hoeveel 
middelen zijn teruggekomen van 

evenementen die niet zijn 

doorgegaan (en naar de 

schouwburg gaan) 

Clemens Cultuur Memo d.d. 
27 

november 

2020 in 

IBabs 
geplaatst 

Ja 27-11-20  ja ja onbek
end 

geen 
informat

ie 

BMV 
Auvermoer 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Er wordt nagegaan hoeveel 
verenigingen zijn verhuisd van het 

MFC naar de BMV Auvermoer. 

Clemens Cultuur Antwoord 
per mail 

d.d. 12 

januari 

2021 

Ja 12-01-21 https://portal.ibabs
.eu/ListEntry/View

/c2717f07-37bb-

45f2-a9ab-

691019f60709 

ja ja ja goed 

Brief provincie 
inzake archief 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

 De brief van de provincie inzake het 
archief wordt toegestuurd aan de 

raad 

Keulen Dienstve
rlening 

    nee nee nvt nvt 
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Plan van aanpak 
archief 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad In januari 2020 volgt het plan van 
aanpak inzake het archief. 

Keulen Dienstve
rlening 

RIB 
hierover 

volgt in 

februari 

2021;  

ja zie kolom 
M 

https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/e3

1ad78e-0c05-

48a0-884f-
42b253116ee8 

(bericht vanuit 

org: zie bijlage, ik 

kan het in join niet 
terugvinden.) op 2 

maart op route 

gebracht, op 9 

maart in het 
college, daarna aan 

Raad aangeboden 

RIB meegestuurd 

ja ja ja goed 

Nationaal 
programma/He

erlen Noord 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Presentatie analyse problematiek De Beer Economi
e 

In 
commissie 

MF 

behandeld 

Nee   nee nee nvt nvt 
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Afspraken 
beheerders 

Stadstuin 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Volgt schriftelijk Claessen
s 

Groen In iBabs 
d.d. 10 

november 

2020 

ja  10.11.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/31

080d06-890f-

4893-b823-
4241cdd513c5 

ja ja ja goed 

Bomen 
stadstuin 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad De raad ontvangt schriftelijk 
antwoord op de vraag waarom de 

bomen in de Stadstuin zijn 

verdwenen 

Claessen
s 

Groen In iBabs 
d.d. 5 

november 

2020 

Ja 04.11.20 https://ris2.ibabs.e
u/Reports/ViewLis

tEntry/Heerlen/aa

032dfb-9191-

48d4-8543-
bb24839e2f15 

ja ja ja goed 

Bomen voor 
pas geboren 

en/of overleden 

mensen 

AB 
04.11.20 

05.11.20 

Raad Komt hierover Q1 terug in raad Claessen
s 

Groen  Nee   nee nee nvt nvt 

 

 

 

 



Afspraak is afspraak.
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