Actielijst controlecommissie t/m 6 december 2016
Bijgewerkt op: 23 februari 2017
Nr.
1.

Datum
08-12-15

Afspraak
Advisering aan de raad inzake het RKC-onderzoek naar de
controlerende taak van de raad

De griffier zal namens de controlecommissie een bestuurlijke
reactie op aanbeveling 1 (Optimaliseer de informatievoorziening aan de raad) vragen van het college. Actie: griffier

Op verzoek van de heer Groenhof zal de griffier de
raadsstukken kritisch controleren en kijken of er vanaf 2016
wellicht een blauwdruk over de stukken komt. Actie: griffier

De griffier zal een actieplan (raadsvoorstel) opstellen over de
aanbevelingen 2 (Ga meer met elkaar in debat over politieke
keuzes) en 3 (Wees je bewust van je rol: de raad gaat over
het ‘wat en wanneer’ en het college gaat over het ‘hoe’).
Actie: griffier

Stand van zaken

Afv.

070116: het college is gevraagd om een bestuurlijke reactie te
geven.
070116: zodra de bestuurlijke reactie van het college binnen is,
wordt dit raadsvoorstel voorbereid.
220916: het college wil de bestuurlijke reactie eerst nog
bespreken met de RKC op 12 oktober.
281016: gesprek heeft plaatsgevonden, het verslag wordt eerst
nog in de RKC behandeld.
161116: om bestuurlijke reactie van het college verzocht.
061216: het onderwerp is vanmorgen in het college besproken en
de reactie volgt binnenkort. Zodra de reactie binnen is, gaat de
griffier een voorstel maken.
230217: het onderwerp staat geagendeerd voor de vergadering
van 2 maart.

2.

03-11-16

Reserves en voorzieningen
071116: genoteerd bij de volgende vergadering.
Wethouder Bruining zegt dat de volgende vergadering een memo 061216: wethouder Bruining: kan in januari behandeld worden.
over de reserves en voorzieningen komt.
Hierna naar de raad sturen en motie A1 afvoeren van het
Actie: ambtelijke organisatie/griffie
werkdocument moties.
230217: de notitie staat geagendeerd voor de vergadering van
2 maart, hierna de notitie naar de raad sturen en motie A1
afvoeren van het werkdocument moties.

3.

06-12-16

Onderhoud dorpshuis Twijzel
Het collegestuk van 1 november, waarin besloten is om een deel
van de reeds gereserveerde onderhoudsposten voor het dorpshuis van Twijzel naar voren te halen, de benodigde middelen uit
de voorzieningen te halen, er financieel op terug te komen bij de
najaarsanalyse en de raad hier via de LIS van op de hoogte te
stellen, naar de controlecommissie sturen.
Actie: wethouder Bruining/ambtelijke organisatie

121216: Collegestuk is maandag 12 december verstuurd naar de
controlecommissie.

X

4.

06-12-16

Stand van zaken Interreg subsidies Kruidhof
Uitzoeken wat de stand van zaken is van de Interreg subsidies
die zijn aangevraagd voor De Kruidhof.
Actie: ambtelijke organisatie

121216: In januari 2017 komt er een presentatie over de stand
van zaken met betrekking tot de ontwikkeling rondom de Kruidhof,
in relatie tot het programma Poarte nei de Noardlike Fryske
Walden. Dan krijgen de raadsleden een integraal inzicht in de
stand van zaken van:
De (ver)nieuwbouw met een toelichting van de architect J.
Visser (ANNO I)
De voorbereidingen met betrekking tot de volgende projecten:
 Interreg A project ‘B Rhapsody’ (opvolger Silence o/t Bees)

X

1

Nr.

Datum

Afspraak

Stand van zaken
 Interreg B NSR project Phytosana II (opvolger van
Phytosana I, waarin de Kruidhof een beschieden
participatie had)
 Een aanvraag in het kader van de regeling Creative
Europe, in relatie tot KH 2018. In een 'Museum van
Almost Lost Movements' worden kunstenaars en
ontwerpers uitgenodigd om als katalysator de soms
eeuwenoude ambachtelijke vaardigheden te vertalen naar
een hedendaags idioom en nieuwe toepassingen.
Cultureel erfgoed als katalysator voor innovatie en vice
versa.
Het project Green Economy is onlangs door de Stuurgroep
Interreg NSR niet gehonoreerd. Naar verwachting gaan we daar
niet mee verder. Bij de Brusselse Open Days in 2017 zullen we
van de gelegenheid gebruik maken om de Kruidhof sterk te
positioneren in relatie tot KH 2018 dat er dan snel aankomt.
Kortom, er lopen meerdere Europese lijnen, 2017 wordt voor ons
een belangrijk oogstjaar.

Afv.

5.

06-12-16

Notitie overlopende posten
Wethouder Bruining zegt dat er ook kritisch naar de overlopende
posten gekeken zal worden. In de volgende vergadering van de
controlecommissie zal hier een notitie over komen.
Actie: ambtelijke organisatie/griffie

081216: genoteerd bij de volgende vergadering.
230217: het overzicht overlopende posten staat geagendeerd voor
de vergadering van 2 maart. Afvoeren

X

6.

06-12-16

Volgende vergadering
Vergadering inplannen in januari. Actie: griffie

081216: gepland op 9 februari 2017.
230217: vergadering is doorgeschoven naar 2 maart 2017.

X

7.

06-12-16

Precariobelasting
Uitzoeken of er al daadwerkelijk is betaald.
Actie: ambtelijke organisatie

121216: De aanslag voor 2016 wordt in januari 2017 verstuurd.
Deze is dus nog niet betaald. Wel heeft Stedin onlangs een
aanslag ontvangen voor 2014 en 2015. Deze betaling is nog niet
ontvangen.

X

8.

Presidium
17-11-16

Inhuur derden
Het presidium is niet tevreden over het voorliggende stuk en wil
graag een nieuw, duidelijk overzicht met uitgangspunten en een
financieel staatje met vergelijking van de afgelopen jaren (2014
– 2016). Graag toekomstgericht en niet alleen de werkelijke
cijfers, maar ook de begroting die er onder ligt. Ook moet
worden meegenomen wat het betekent om een
netwerkorganisatie te zijn. Actie: gemeentesecretaris
Dhr. Van der Laan zal het presidium of de controlecommissie in
maart informeren over de definitieve cijfers inhuur derden.

211116: gemaild naar de gemeentesecretaris.
011216: nog niet ontvangen.
071216: fin. staatje + toelichting in vergadering van 8 december
2016.

08-12-16

2

260117: vergadering presidium: dit actiepunt kan hier afgevoerd
worden. Afgesproken wordt om de controlecommissie te
informeren over de definitieve cijfers met betrekking tot inhuur
derden en de actie van deze actielijst af te voeren.

