raad

19-03-15

raad

28-01-16

raad

agp 14: Startnotitie gebouwen: Wethouder
De Ruiter BV
De Ruiter zegt toe dat het project inclusief de
evaluatie in december 2015 afgerond is. Ze
zegt toe dat wat ze kan rapporteren over dit
onderwerp, te rapporteren voor of bij de
begrotingsbehandeling. Daarnaast zegt ze
toe om eenmaal per jaar bij de vaststelling
van de begroting de gebouwen- en
grondenlijst aan de raad voor te leggen als er
wijzigingen zijn.
agpt 17a Beleidskeuzen buitengebied: Het
Van Extel VT
college zegt evaluatie toe mbt het toelaten
van handel in streekprodukten als
nevenactiviteit.

Beleidsstuk gebouwen staat gepland voor raadsbehandeling 1e kwartaal
2017

28-01-16

agp. 17a Beleidskeuzen buitengebied: De
Van Extel VT
raad wordt via de raadscommissie regelmatig
meegenomen in de tussenstappen van
beleidskeuze BP naar concreet
bestemmingsplan.

20160223 Hiermee wordt rekening gehouden tijdens het proces. De eerste
mogelijkheid tot bijpraten is in de commissie Ruimte & OB 23 juni 2016.
20160915 Het dan eerstvolgende moment zou 20 oktober 2016 zijn. Echter
wordt het advies van de provincie inzake bestemmingsplan (een maand later
dan gepland) pas eind oktober verwacht. Dit is wel wezenlijk voor de stand
van zaken van het ontwerpbestemmingsplan. Op 24 november 2016 wordt
de stavaza in de commissie Ruimte medegedeeld.

raad

10-03-16

agp. 14. privatisering tennisverenigingen
Hoppezak SD
enz.. Wethouder Hoppezak zegt namens het
college toe dat de raad zsm voorstellen
voorgelegd krijgt gericht op het niet meer
doen aanvragen van subsidie door tennisclub
Handel, via eventuele aanpassing van de
subsidieverordening en/of een daarmee
samenhangende overeenkomst.

Het nieuwe beleid wordt voorbereid. Daarbij worden de commissies
betrokken. De rin is beschikbaar voor de commissie van 12 mei. Opmerking
Griffie : RIN over proces subsidiebeleid is ontvangen / gepubliceerd, echter
(nog) geen inhoudelijk voorstel als toegezegd. Het stopzetten van de
subsidie betreft een beleidsregel (collegebevoegdheid). Er volgt dus geen
voorstel waarover de raad nog moet beslissen. De beleidsregel is reeds
vastgesteld. Vanuit zorgvuldigheid kan een overgangsregeling noodzakelijk
zijn. De gesprekken met de tennisverenigingen worden ingepland.

raad

31-05-16

agp. Postlijst raad: De heer Van Oort roept
Bevers
het college op om m.b.t. de brief MRE
werkplaats wonen voordat het college verder
gaat in dit proces richting RRO van december
nog een keer zijn reactie hierop terug te
leggen in commissieverband. De voorzitter
zegt dat namens het college toe.

De werkplaats wonen is onderdeel van MRE en is geen direct agendapunt
van het RRO. De werkplaats wonen heeft een procesaanpak opgesteld,
deze wordt ter kennisname van de commissie gebracht.

AO

20160223 Kan opgepakt worden ná vaststelling van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied.
20160915 Evaluatie kan pas plaatsvinden als 2 à 3 vergunningen verleend
en een tijdje gebruikt zijn. Kortom, de datum van evaluatie hangt af van het
tijdstip van aanvraag vergunningen.

raad

31-05-16

agp. Motie Dorpspartij dak jeu de boules
Bakel: wethouder De Ruiter zegt namens het
college toe dat de voorgenomen
werkzaamheden zsm worden uitgevoerd.

De Ruiter BV

De asbestsaneerder heeft aangegeven dat de planning voor de Jeu de
Boules baan staat op week 46-2016.
Dat is rijkelijk laat maar dat heeft alles te maken met de hagelbuien in deze
regio wat voor de asbestsaneerder enorm veel extra werk heeft
gegenereerd.

raad

14-07-16

In relatie met het wegenbeheersplan zegt
wethouder Van Extel toe dat aan de stand
van zaken in de Viltstraat aandacht wordt
geschonken in dat wegenbeheersplan. Het
plan wordt de raad voorgelegd in januari /
februari 2017 tenzij de raad een (deel)
voorstel eerder verlangd.

Van Extel OB

De viltstraat wordt meegenomen in de begrotingsronde op 29 november.

raad

14-07-16

Van Extel OB

Nadat de resultaten van de VTA-inspectie binnen zijn zullen we u een nieuw
voorstel voorleggen. Naar verwachting zal dit aan het begin van het tweede
kwartaal 2017 zijn.

raad

14-07-16

agp: Bomenbeleidsplan. Wethouder Van
Extel zegt in relatie tot het raadsbesluit
eenmalig middelen ter beschikking te stellen
om een nulmeting uit te voeren.
Plan van aanpak woonwagenlocaties wordt
zsm ingepast in regulier beleid. De
raad(commissie) wordt periodiek over
voortgang geïnformeerd.

Van Extel VT

20160929 Na de definitieve gunning kan het project handhaving
woonwagenlocaties naar de fase van uitvoering. Deze staat gepland voor
najaar 2016.
20161110 Definitief gegund. Acties worden ingepland.

raad

14-07-16

Het college ambieert een financiële
De Ruiter BV
rapportage tbv de raad die meer SMART is.
Een proefversie van de financiële rapportage
nieuwe stijl zegt wethouder De Ruiter toe nog
dit jaar voor te zullen leggen.

Dit is voorbereid en besproken met wethouder De Ruiter en zal in 2016 nog
worden aangeboden aan de commissie AZ&FV. De proefversie is na
behandeling DMO aan het College voorgelegd. Daar waren vragen en
opmerkingen. Wethouder de Ruiter gaat bij de fractievoorzitters ophalen wat
nu precies gevraagd wordt.

raad

14-07-16

agp Motie Geitenhouderij. De motie wordt
Van Extel VT
niet in stemming gebracht. Het college zegt
toe de bestuurlijke opdracht die in de motie is
verwoord uit te voeren. Deze luidt. Roept het
college op:
De gemeenteraad te informeren over de
zienswijze van het college met betrekking tot
de bevindingen in het RIVM onderzoek
veehouderij en gezondheid omwonenden en
nieuwe en lopende vergunningsaanvragen
met betrekking tot veehouderij, de
geitenhouderij in het bijzonder, zeer
zorgvuldig te beoordelen en er zorg voor te
dragen dat bij de te maken afweging de
belangen van alle direct betrokkenen worden
ingebracht.
Wethouder Van Extel zal de eerstkomende
vergadering van de raadscommissie
aangeven wat de positie van het college is.
Een bijeenkomst van de raadscommissie met
RIVM en GGD wil zij ondersteunen.

20160929 Op 15 september is een bijeenkomst Veehouderij en Gezondheid
geweest waarbij GGD aanwezig was.
20161110 Er wordt z.s.m. een bijeenkomst (Q-koorts) georganiseerd waarbij
een aantal deskundigen en met name het urgentieteam aanwezig zal zijn.
20161117 Gaat onderdeel uitmaken van de denktank zorgvuldige
veehouderij.

raad

14-07-16

Hoppezak SD

De inventarisatie van de sportvoorzieningen is afgerond. Op dit moment
worden de gegevens geanalyseerd. De gemeenteraad is geïnformeerd per
RIN over het vervolg. De ontwikkeling van het sportpark is op dit moment
onderwerp van gesprek in het college. (8-11-2016)

raad

06-10-16

agp Kadernota Sport. Wethouder Hoppezak
geeft aan de schuifruimte c.q. de
herprogrammering van ruimtes op het
sportpark met de raadscommissie te willen
bespreken zsm na het zomerreces 2016.
agp. 13 onderzoeksvragen evaluatie MRE.
Namens het college zegt wethouder De
Ruiter toe dat de raad wordt geïnformeerd
zodra later dit jaar de reactie van het
algemeen bestuur MRE op de zienswijzen
wordt geagendeerd.

De Ruiter SPP

20161107 Besproken in POHO Regionale samenwerking 20161107 met
MdR In de maand november worden de onderzoeksvragen besproken in de
raden van de 21 gemeenten binnen de MRE regio. Daarna zal in december
of januari dit onderwerp worden geagendeerd voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het MRE. Eerste kwartaal 2017, nadat het onderwerp
is besproken in AB-MRE, zal de raad worden geïnformeerd over de uitkomst
van dit overleg

