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Geachte commissieleden,

Met het oog op de stand van zaken van overschreden toezeggingen, moties en schríftelijke 
vragen vindt u hieronder vindt u een stand van zaken.

Toezeggingen:

Toezegging Stand van zaken
Verduurzamen gemeentelijk 
vastgoed (FIB13003)

Een afdoeningsvoorstel voor deze toezegging ontvangt u 
tegelijk met het afdoeningsvoorstel voor de motie 
Energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.
Dit afdoeningsvoorstel ontvangt u medio april.

MPRG&V (15bb5823) Een afdoeningsvoorstel ontvangt u uiterlijk vrijdag 10 maart.
Slopen of duurzaam 
renoveren (16bb10688)

Een afdoeningsvoorstel ontvangt u uiterlijk vrijdag 10 maart.

Zonnepanelen Bergpolder 
(17bb900)

Een afdoeningsvoorstel ontvangt u uiterlijk eind maart.

Terraced Towers (17bb309) Dit bezwaar wordt door de algemene 
bezwaarschriftencommissie (ABC) opgepakt. Uw commissie 
ontvangt een afschrift van de uitspraak van de ABC.

Frauderisico vereniging van 
eigenaren beheerders 
(17bb1081)

Een afdoeningsvoorstel voor deze toezegging ontvangt u 
uiterlijk 11 april.

Kamerbewoning
Struisenburg (16bb9151

Uw commissie ontvangt uiterlijk 11 april een afschrift van de 
beantwoording aan buurt bestuurt.
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Blad: 2/2

Moties

Motie Stand van zaken
Energiebesparende 
maatregelen in 
gemeentelijke gebouwen 
(08gr3644) Ä Groene 
scholen (11gr3287)

Naar aanleiding van de bespreking met de ind'eners moest er 
nog een aantal kleine wijzigingen worden doorgevoerd. U 
ontvangt daarmee voor medio april een aídoeningsvoorstel.

Huurverhoging Maaspodium 
niet ten laste van 
cultuurbudget (14bb2228)

Het afdoeningsvoorstel wordt nu afgestemd met de clusters
MO en SO. U ontvangt daarmee voor eind maart een 
afdoeningsvoorstel.

Tijdelijke inzet Leegstand 
(15bb9217)

Deze motie zal in maart met de indieners worden Desproken.
U ontvangt daarmee medio april een afdoeningsvoorstel

Communicatie op locatie 
(15bb9223)

Een afdoeningsvoorstel is aangeboden aan de indiener. Het 
afdoeningsvoorstel ontvangt u voor eind maart 2017.

Bouwen in de buitenwijken 
(16bb5965)

Een afdoeningsvoorstel wordt op dit moment besproken met 
de indiener. Het afdoeningsvoorstel ontvangt u voor emd maart 
2017.

Blok vormen (16bb6479) Een afdoeningsvoorstel is inmiddels besproken met de 
indiener en deze is akkoord. Het afdoeningsvoorstel ontvangt 
u voor eind maart 2017.

Schríftelijke vragen

Schríftelijke vraag Stand van zaken
Honingerdijk (16bb8638) Een beantwoording van deze schríftelijke vragen ontvangt u op 

14 maait 2017.
MER plicht feyenoord city en 
de verkeerde volgorde 
(17Pb1089)

Een beantwoording van deze schríftelijke vragen ontvangt u op 
21 maart 2017.

Voortgang realisatie 
Centrumplan IJsselmonde - 
wnkelcentrum Keizerswaard
(16bb9241)

Een beantwoording van deze schríftelijke vragen ontvangt u op 
14 maart 2017.

Ik vertrouw erop ii mermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Met vriendelijke groet' J fi___-

Drs. R E (Ronald) Schneider
Wethojder Stedelijke Omwikkeling en Integratie


