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Actie- en toezeggingenlijst forumvergaderingen
Forum 1A van 15 januari 2019
College is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van
actiepunten conform de planning
Opsteller
Griffie
Fase van behandeling Informatief/besluitvormend
Doel behandeling
Vaststellen van de actielijst plus de mogelijkheid om te vragen
naar de stand van zaken over punten van de actielijst aan het
college
Behandelwijze
Dit onderwerp is erop gericht inzicht te krijgen over de stand van
zaken van actiepunten.
Mogelijke uitkomsten Vaststellen van de actie- en toezeggingenlijst. Eventuele bijstelling
van de actielijst naar aanleiding van de behandeling in de
informatieve fase.
Amendementen/moties Amendementen zijn niet mogelijk. Wel is het mogelijk naar
aanleiding van de actiepuntenlijst moties in te dienen. Deze dienen
dan in de vergadering van het behandelend forum 1
aangekondigd te worden.
De actielijst is in een nieuw jasje gestoken en kunt u hier terugvinden:
Opmerkingen griffie
https://lta.nu/langedijk/agenda.html

Deze actielijst is ook terug te vinden op de website van de
gemeenteraad, onder het kopje ‘acties’.
Er wordt aan gewerkt om deze lijst dit jaar ook via de app toegankelijk te
maken.
Op bovengenoemde website vindt u toezeggingen en moties en wat de
status hiervan is.
Aan u de vraag in de forumvergadering of u van mening bent dat de
toezeggingen en moties die status ’afgedaan’ hebben, wat u betreft ook
afgehandeld zijn.
De door u als afgehandeld beschouwde toezeggingen en moties zullen
de volgende maand niet meer op deze website te zien zijn, uiteraard zijn
ze bij de griffie wel nog aanwezig.
Er zijn de volgende statussen:
Openstaand: De toezegging of motie is nog niet afgehandeld
Bijgewerkt:
De ambtelijke organisatie heeft, na afstemming met het
college, informatie aan de toezegging of motie bijgewerkt.
Afgedaan:
Ambtelijke organisatie en college zijn van mening dat de
toezegging of motie is uitgevoerd. U beoordeelt in de
forumvergadering of u dit ook vindt.
Toegevoegd: Nieuwe toezeggingen en moties, naar aanleiding van de
besluitenlijsten worden van deze status voorzien.

