Bijlage 1: projectoverzicht 1ste tussenrapportage 2009

Projecten in uitvoering
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Duurzame Energieteams
Toeristische ontwikkeling
Bezoekerscentrum
Uitvoeringsplan handhaving
Verplaatsing Veerdam
Sociaal Structuurplan
Bouwplan Oosterreeweg
B&I plan Nationaal park
WMO beleidsplan
Toekomstvisie scholen
Uitvoering Vast op KOERS
Andere Overheid
kostendekkendheid leges
Toekomstvisie Zwembad Dúnatter
ontwikkeling overslagterrein
uitvoering 10 maatregelen mobiliteitsplan
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Projecten in wachtkamer

collegeprogr

ambt

pf

beoogd resultaat

einddatum

cb

wk

waddenbreed subsidievoorstel
eindresultaat

kwaliteitsimpuls strandovergangen
Projecten afgerond
deze college periode
Hulpverleningsdiensten
Mobiliteitsplan
Bestemmingsplan
B&O plan Waddenzee
Notitie sportbeleid
Herziening APV
Deregulering
uitvoering structuurplan
Muggenonderzoek
Wegenplan
groenuitvoeringsplan
Afvalinzameling
Jachthaven
Reclamebeleid
verbetering beheers. urenverantw
Overdracht veerdam
Renovatie begraafplaats
doorbelasting kostenpl facil. onderst.
bs = burgemeester swart
wk = wethouder korendijk
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CP 1A/1
CP 3A/2
CP 3B
CP 1A/6
CP 4B
CP 3A/7
CP 1B/2
CP 1B/2
CP1A/7
-

31-12-2007
31-12-2007
31-11-2007
31-12-2009
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
onbekend
28-2-2008
31-12-2006
31-12-2006
31-12-2007
31-1-2008
31-12-2006
31-12-2008
31-3-2008
31-12-2008
31-11-2008

31-12-2008
31-12-2008
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1-4-2009
1-6-2009

28-2-2008
31-12-2007
31-12-2007
31-3-2008
31-12-2007

?
31-10-2008

ww = wethouder wiersema
b&w = gezamenlijke verantwoordelijkheid b&w

Tussenstand

uitvoeringsplan in ontwikkeling, aanvraag waddenfonds voor verlenging project
voor zomervakantie tweede bijeenkomst projectgroep
wordt apart over gerapporteerd in de raadsvergadering
vertraagd ivm prioriteitsstelling Jachthaven, Bestemmingsplan, APV, Deregulering en mobiliteitsplan
onderzoek naar ontwikkeling geulen medio april 2009 afgerond, werkconferentie op 10 juni 2009
Discussie met delegatie raad over onderwerpen die worden meegenomen
bouwklaarmaken terrein is gestart in november 2008. De bouw van de woningen start in juni 2009
Inspraakgereed B&I plan voor zienswijze naar de gemeenteraad
WMO beleidsplan wordt in 2009 ontwikkeld
voortdurende aandacht voor voortgang realisatie toekomstvisie
ontwikkeling bestuursmodel in volle gang
informatiebijeenkomst geweest in december 2008, opstellen realisatieplan vertraagd
voorstel kostendekkendheid aangeboden bij de begrotingsvergadering 2009, bij begroting 2010 definitief voorstel
opdracht gegeven voor haalbaarheidsonderzoek plan Elim / Egbertsduin van mw Veldhuis
ontwikkelingen subsidieaanvraag waddenfonds mestvergisting afwachten, na de zomer integrale notitie in de raad
maatregel 3, 4 en 6 in uitvoering: werving en selectie externe ondersteuning.

opgeleverd medio februari 2009, in gebruik genomen in april 2009
in februari 2009 is het mobiliteitsplan vastgesteld
opiniërende behandeling in december 2008 geweest, besluitvormende behandeling in maart
B&O plan in februari 2009 in de raad
notitie sportbeleid opinierend in de raad van februari 2009
besluitvormend in de raad van mei 2009
besluitvormend in de raad van mei 2009
ontwikkeling plan van aanpak, ter opiniering in de raad
onderzoek gereed, maatregelen zijn in uitvoering genomen
wegenplan is vastgesteld en is in uitvoering
groenuitvoeringsplan is vastgesteld
afvalplan is vastgesteld en zal in 2009 in uitvoering worden genomen
rapport rekenkamercommissie besluitvormend in de gemeenteraad februari 2009
Evaluatie reclamebeleid is afgerond, ontwikkelien subs. Regeling in 2009
Tijdsregistratie geimplementeerd in december 2008 / januari 2009
beleid rond overdracht Veerdam vastgesteld in de raad van 20 mei 2008
cultuurhistorisch erfgoed in kaart gebracht, urenenmuur geplaatst, beheersmatig zaken op orde gebracht.
gewijzigde systematiek aangeboden bij begroting 2009

