raad

19-0315

Agp 14: Startnotitie gebouwen: Wethouder
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.

De Ruiter

raad

28-0116

agpt 17a Beleidskeuzen buitengebied: Het
college zegt evaluatie toe mbt het toelaten
van handel in streekprodukten als
nevenactiviteit.

Van Extel VT

raad

28-0116

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

Van Extel VT

raad

14-0716

agpt: Bomenbeleidsplan. Wethouder Van
Van Extel OB
Extel zegt in relatie tot het raadsbesluit
eenmalig middelen ter beschikking te stellen
om een nulmeting uit te voeren.

Nadat de resultaten van de VTA-inspectie binnen zijn legt het college de
raad een nieuw voorstel voor. Naar verwachting zal dit aan het begin van
het tweede kwartaal 2017 zijn.

raad

14-0716

Het college ambieert een financiële
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.

De Ruiter

BV

BV

Beleidsstuk gebouwen staat gepland voor raadsbehandeling 1e kwartaal
2017

ná 2018

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.
Gezien het genomen voorbereidingsbesluit zal evaluatie pas ná 2018
plaatsvinden.
Doorlopend 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
is de stavaza in de commissie Ruimte medegedeeld.
Proces is doorlopend.

raad

06-1016

agpt. 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.

raad

29-1116

Bij de begrotingsvoorstellen is een elftal
De Ruiter
moties aanvaard. Daarbij is tevens door het
college op enkele punten gemeld dat hij een
motie kan overnemen, hetgeen genoteerd is
als een toezegging mbt hetgeen waartoe
die motie oproept. Tevens is op een tweetal
punten geamendeerd besloten. Zie hiervoor
in ibabs het overzicht moties.

raad

15-1216

agpt. Postlijst raad. De raad steunt in
meerderheid het voorstel van het raadslid
Giebels om naast kennisnemen als raad
van een brandbrief over geitenhouderij de
brief in handen te stellen van het college
waarbij de reactie van het college eerst
uitgaat nadat deze in concept is voorgelegd
aan de raad (i.c. de fractievoorzitters).

Van Extel VT

Conceptbrief staat geagendeerd voor college B&W op 17-1-2017. Na
akkoord wordt deze via de griffie voorgelegd aan de fractievoorzitters.

Cie
18-11AZF&V 15

Professionalisering toeristenbelasting:
Wethouder De Ruiter zegt toe om met een
voorstel in overleg met de sector te komen,
waarin inzichtelijk wordt gemaakt waaraan
de meeropbrengst binnen de sector wordt
besteed.

De Ruiter

Pas als de aanslagen zijn opgelegd kan de (meer)opbrengst worden
bepaald. Aanslagen 2013 en 2014 zijn opgelegd kwartaal einde 2016. De
aanslagen 2015 worden opgelegd in maart en die van 2016 in augustus
2017. Dan zal ook duidelijk zijn of de geraamde bedragen over deze jaren
ook daadwerkelijk worden ontvangen. En als ze worden ontvangen dan is er
nog slechts sprake van een sluitende begroting en is er nog geen extra
budget ten behoeve van de sector. De uitkomsten van deze discussie
kunnen dan verwerkt worden in de begroting voor het jaar 2018 en verder.

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

BV

Zie ibabs.

BV

Cie
14-9AZF&V 2016

RIN Niet verkopen noordvleugel
gemeentehuis. Wethouder De Ruiter geeft
aan dat er taxaties zijn gedaan. Deze
informatie wordt beschikbaar gesteld.
Raads- en commissieleden kunnen dit
inzien, omdat het marktgevoelige informatie
betreft.

De Ruiter

BV

Cie
11-01AZF&V 17

Vraag commissielid Mastenbroek: Op de
De Ruiter
agenda van de commissie Sociaal Domein
staat de volgende keer de financiële
bijdrage aan de interne verbouwing van het
Commanderij College. Nu heeft hij gehoord
dat de rekening al is overgemaakt en vraagt
of dit klopt. Bij de wethouder is dit niet
bekend. Ze zegt toe dit uit te zoeken

BV

Cie
E&S

19-102016

Wethouder komt op korte termijn (1-3
maanden) terug op voortgang glasvezel en
informeert de commissie hierover

Hoppezak SPP

Cie
E&S

19-102016

Hoppezak SD

Cie
E&S

11-12017

Procesvoorstel voor sporthal Molenbroek
wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan
de fractievoorzitters
Agp 4a Buurtsportcoaches; Meetbaar
maken resultaat (smart) terug laten komen
in een bijlage bij het raadsvoorstel

Cie
E&S

11-12017

Hoppezak

Cie
E&S

11-12017

Agp 4a Buurtsportcoaches:
‘Communicatieve vaardigheden’ opnemen
in de vacaturetekst
Agp 5a Stavaza Sportnota: Overzicht van
oude en nieuwe afspraken met
sportverenigingen zal worden verstrekt.

Hoppezak

Hoppezak

20161018 Wordt eerst besproken op POHO Vastgoed van24 oktober
2016

20161103 Voortgang Glasvezel wordt voor de commissie E&S van
februari 2017 geagendeerd.

Cie
E&S

11-12017

5a Wegencategorisering:
Commissievergadering van 22-2-17 een
volledige beeld geven om over te kunnen
discussiëren incl. ongevallen statistiek,
input overleg Dr. de Quayweg, financieel
plaatje van ‘duurzaam veilig 80’, wat moet
er besloten worden en volgens welke
procedure.

Hoppezak

Cie
R&OB

19-112015

Wethouder zorgt ervoor dat de
commissie/raad op de hoogte wordt
gehouden over de ontwikkelingen rondom
het verbod op pelsdierhouderij

Van Extel VT

Doorlopend 20161216 Uitspraak Hoge Raad is naar griffie gestuurd met verzoek om
door te zetten.

Van Extel VT

Voorjaar
2017

Cie
R&OB

Cie
R&OB

23-6- Zodra nulmeting is uitgevoerd en een plan
2016 van aanpak opgesteld mbt
woonwagenlocaties legt het college dit
onderwerp opnieuw voor aan de
raad/raadscommissie.
15-9- Reijseweg. Griffie wordt verzocht om uit te
2016 zoeken hoe dit onderwerp formeel juridisch
nu correct afgehandeld moet worden.

Van Extel VT

Voorjaar 2017.

Voor volgende vergadering. Er volgt een advies op basis van VGO
20161108 Geparkeerd tot acties volgen uit denktank zorgvuldige
veehouderij (in overleg met griffie). De raad heeft besloten om, mede
vanwege het destijds verschijnen van RIVM en VGO rapporten, de
behandeling van het raadsvoorstel dat voorlag op te schorten. De
agendacommissie wordt gevraagd, na afstemming met het college,
aan te geven hoe en wanneer verdere agendering richting raad nu best
geschiedt.

Cie
R&OB

20-10- De stand van zaken rondom de locaties die
2016 in strijd zijn met het bestemmingsplan
(onderzoek nulmeting) wordt terug
gekoppeld. Dit lukt (waarschijnlijk) niet voor
de eerst volgende commissievergadering

Van Extel VT

23-2-2017

23 februari opiniërende bijeenkomst met thema VAB (waar staan we nu, wat
kan beter). Zie toezegging Cie R&OB 24-11-2016
In 2013 is de 0-meting uitgevoerd. 96 locaties zijn destijds bezocht. Een van
de resultaten was dat in 34% het gebruik van de locatie overeenstemt met
de bestemming in het bestemmingsplan; in 66% is dit niet het geval. Het
gebruik strijdig met het bestemmingsplan bestaat uit: 41% bewoning op
agrarische bedrijfsbestemming terwijl er geen bedrijf meer is, 1% geen
geldende vergunning, 4% geen activiteiten meer, 20% gebruik bedrijf niet
conform bestemming.
Gemert-Bakel heeft een nieuw, ruimer VAB-beleid vastgesteld (05/02/2015).
De aanpak van Gemert-Bakel is gericht op vrijwilligheid; eigenaren die een
andere bestemming willen realiseren voor hun locatie melden zich bij de
gemeente voor een bestemmingsplanwijziging. Gemiddeld genomen zijn dit
5 tot 10 aanvragen per jaar. Verder heeft de Raad gevraagd om een
proactieve aanpak te ontwikkelen. Deze aanpak krijgt vorm in de Proeftuin
VAB Elsendorp. Hierbij gaat het dorp/de eigenaren zelf aan de slag om tot
een aanpak te komen voor de vrijkomende agrarische gebouwen gericht op
het verder versterken van de leefbaarheid van Elsendorp.

Cie
R&OB

20-10- De wateroverlast die in de bebouwde kom
2016 ontstaat naar aanleiding van hevige
regenval en de overstorten die daarbij
plaats vinden worden in kaart gebracht.

Van Extel OB

Cie
R&OB

20-10- Stand van zaken rondom
2016 monumentencommissie wordt zodra dit
mogelijk is aan de commissie terug
gekoppeld.

Van Extel VT

Er is een kaart met de locaties van de overstorten toegevoegd aan het
raadsvoorstel. Bij een positief besluit van B&W komt dit in de eerstvolgende
commissie vergadering op 24 november 2016. De meetgegevens van de
overstorten zijn opgevraagd uit de hoofdpost. De ruwe data roept veel
vragen op. Er wordt getwijfeld aan de kwaliteit van de meetgegevens en
aan het functioneren van de sensoren in de technische installaties.
Binnenkort vindt een overleg plaats met de gemaalbeheerder in Helmond,
die voor ons het beheer uitvoert. Gekeken wordt wat er aan de hand is en
hoe we de kwaliteit van de gegevens kunnen verbeteren. Dit is overigens
ook een aandachtspunt dat naar voren komt in het 'meet- en
monitoringsplan' dat op dit moment per gemeente wordt gemaakt en in 2017
wordt uitgerold. Vanwege de onbetrouwbaarheid van de huidige gegevens
stellen wij de gegevens met ruwe data niet beschikbaar. Na analyse van de
ruwe data kan er per kern wel een rapportage worden opgesteld van wat er
heeft plaatsgevonden in 2016. Het is realistisch dat deze rapportage in de
commissie van 12 januari wordt behandeld.
12-1-2017

20161107 Wordt teruggekoppeld in de commissie R&OB

Cie
R&OB

24-11- Het antwoord op de vraag of
2016 kwaliteitsborging tbv de recreatieve sector
bijvoorbeeld mbt fietspaden voorhanden is
zegt de wethouder toe dit na te zoeken

Cie
R&OB

24-11- Het college stelt een nota op tbv informeren, Van Extel VT
2016 overleg en debat in de vcie over VAB
beleid. Daarbij kan de cie desgewenst de
proeftuin Elsendorp betrekken

Cie
R&OB

24-11- Wethouder van Extel zegt toe nadere
2016 informatie te verstrekken vanwege de
aangekondigde motie LR visvijver Bribbelei
opdat fracties nog beter kunnen beoordelen
hoe met de motie om te gaan

Van Extel OB

12-12017

Cie
R&OB

12-12017

Cie
R&OB

12-12017

Het resultaat van het gesprek met dhr
Donkers over Hilakker 1, 10 en 10a wordt
teruggekoppeld, zodat in
fractievoorzittersoverleg een beslissing
genomen kan worden over behandeling in
de raad.

Van Extel

Cie
R&OB

12-12017

Er wordt uitgezocht hoeveel van de dertien
agrariërs die mee doen aan het
erfbeplantingsproject in De Rips in het rode
of oranje hokje zaten.

Van Extel

De presentatie van Hilakker 1, 10 en 10a
wordt in IBabs gezet.

23-2-2017

Van Extel OB

Cie
R&OB

Wethouder bekijkt of de verkeerssituatie
﴾afsluiting van de straat met paaltjes
waardoor het niet mogelijk is om verderop
te parkeren﴿ rondom de Diederikstraat
aangepast kan worden. Mocht dit technisch
mogelijk zijn, dan gaat zij hierover in overleg
met de omwonenden.

Uiteindelijk komt er een koppeling met het vernieuwde Beheerplan Wegen.
Echter nog niet in het eerste kwartaal van 2017. In het eerste kwartaal van
2017 wordt het Beheerplan Wegen herzien ten aanzien van de planning.
Medio zomer 2017 is het vernieuwde Beheerplan Wegen voorzien van de
koppeling met andere beleidsvelden.

Van Extel

Van Extel

Afgedaan
12-1-2017

RIN wordt opgesteld. Presentatie en stavaza VAB + toelichting proeftuin
Elsendorp tijdens B&W-info op 23-2-2017.

Cie
R&OB

12-12017

Cie
R&OB

12-12017

Cie
R&OB

12-12017

Cie
R&OB

12-12017

Zodra meer duidelijkheid is over de
waterkwaliteit bij de overstorten, zal dit
teruggekoppeld worden aan de
raadsfracties.

Van Extel

Cie
R&OB

12-12017

Met de griffie moet uitgezocht worden of de
procedure rondom herziening van het
bestemmingsplan nog vastgelegd moet
worden in de werkwijze van de raad.

Van Extel

Op basis van de vragen die leven bij de
raadsfracties, zal een toegespitste en
verduidelijkende presentatie gegeven
worden in de commissie over de
monumentencommissie.
Er wordt uitgezocht of er nog meer
voorbeelden zijn van burgerparticipatie in
het openbaar groen waarbij de situatie
gewijzigd is en inzichtelijk gemaakt hoe
hiermee om wordt gegaan.

Van Extel

Van Extel

Van Extel
Het nulmetingenrapport rondom bewoning
van bedrijfswoningen in het buitengebied
wordt verstuurd naar de raadsfracties.

Cie
SD&V

23-62016

De leefbaarheidsagenda zou op internet
de Ruiter
geplaatst worden, dat lukt niet met de nieuw
website. Kan dat nu wel, nu er geld over is?

AO

20161107 Conform de programma-opgave burgerparticipatie wordt
onderzocht of de dorpen hun dorpsagenda willen aanvullen of maken op de
eigen dorpswebsite met actuele info van de gemeente. Voor Gemert, die
geen eigen dorpsoverleg en website heeft, wordt gedacht aan de website
van Omroep Centraal. Dit voorstel wordt in het eerste kwartaal van 2017
uitgewerkt in overleg met de verschillende dorpen. Het idee hierachter is dat
ambtelijke projectleiders een beter en direct contact opbouwen met de
groep inwoners waarvoor en waarmee zij werken en het de positie van de
dorpswebsites versterkt. Eventuele extra kosten zijn niet begroot en worden
zo nodig apart aan de raad voorgelegd. (Ido Cranen) 20160926 Er kan op
dit moment geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag van de
commissie SD &V. In de programma-opgave burgerparticipatie is eerder
voorgesteld publicatie op eigen dorpswebsites Op korte termijn wordt dit
met wethouder de Ruiter besproken (bestuurlijk opdrachtgever
burgerparticipatie) samen met Monique Heijnens (ambtelijk opdrachtgever)
om daarna terugmelding te doen voor een antwoord aan de commissie. Het
kan zijn dat er eerst een B&W-voorstel moet worden gemaakt. Er is op 3
oktober een gesprek ingepland met de wethouders RH en MdR

Cie
SD&V

20-102016

Informeren over het onderwerp ‘preventief
Bevers
plan alcohol aanpak Jongeren’ n.a.v. vragen
LR (rondvraag)

SD

Er komt geen apart plan preventie alcohol. Wel is in de beantwoording van
eerdere vragen aan LR (d.d. 15 september) aangegeven dat er een breed
preventieplan ontwikkeld wordt en de commissie hierover later
geïnformeerd wordt. Dit plan betreft het preventieprogramma verstreken
sociale weerbaarheid van jongeren en opvoedkracht van ouders, dat door
GGD en gemeente samen met de partners jeugd en onderwijs ontwikkeld
wordt en voor 1 juli 2017 definitief uitgewerkt moet zijn. Een plan van
aanpak hiervoor is met partners jeugd en onderwijs in de eerste week van
december besproken. Bestuurlijk is hier draagvlak voor.

Cie
SD&V

20-102016

Het college heeft toegelicht wat de
oorzaken zijn voor ontheffing van de
sollicitatieplicht in Gemert-Bakel.
Toegezegd is uit te zoeken waarom de
gemeente afwijkt van de andere
gemeenten.

Bevers

SD

De vraag wordt door de wethouder aan de orde gesteld bij het werkbedrijf
Tot dusver ligt de focus van het werkbedrijf op het doorleiden naar werk.
Vandaar dat de gegevens nu niet per direct zijn te verstrekken.

Cie
SD&V

24-112016

Terugkomen op de uitwerking van het
wijkbudget

Bevers

SD

afgedaan

De gemeenteraad is geïnformeerd per RIN

Cie
SD&V

24-112016

Wat heeft beleid opgeleverd? Bekijken of
dat via stage of afstuderen inzichtelijk
gemaakt kan worden.

Bevers

SD

Cie
SD&V

24-112016

Dementievriendelijke gemeente toevoegen
aan begroting

Bevers

SD

Cie
SD&V

24-112016

Terugkomen als er inzicht te geven is in
aantal zorgmijders

Bevers

SD

Cie
SD&V

24-112016

Weth. Bevers kijkt wat hij kan doen met de
deelplannen voor dinsdagavond en laat
weten of het wel of niet doorgaat

Bevers

SD

Cie
SD&V

24-112016

Financiële bijdrage Commanderij College
agenderen voor cie januari 2017

Griffie

SD

afgedaan

De uitvoering wordt momenteel tegen het licht gehouden. In 2015 en 2016
heeft het werk binnen het sociaal domein in het teken gestaan van het goed
organiseren van de drie decentralisaties. Inmiddels is veel duidelijk
geworden. Hierdoor ontstaat ook de noodzaak om op onderdelen beleid
vast te stellen. De komende periode worden voorstellen voorzien van
beoogde bestuurlijke effecten/ doelen. Hierdoor kan eenvoudiger achteraf
worden geëvalueerd of de inspanningen die zijn gedaan voldoende effect
hebben gehad. Op basis van deze evaluatie kunnen de inspanningen
worden bijgesteld of worden voortgezet omdat ze effectief blijken te zijn.
Veel zaken blijven echter beleid en regelarm, lokaal en van onderop
georganiseerd uitgevoerd worden. Hierbij is gekozen geen administratieve
romslomp te organiseren, maar vooral in de gaten te houden dat er
niemand buiten de boot valt en dat we binnen het budget van het sociaal
domein blijven opereren.
De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld

Regionaal is afgesproken dat er eind januari 2017 een gezamenlijke
bijeenkomst voor gemeenteraden wordt georganiseerd om inzicht te geven
in het beeld van de Eigen Bijdrage en de Wmo en aan welke knoppen we
kunnen draaien om zorgmijders te voorkomen. Einde 1e kwartaal 2017
komt er vanuit de Peelsamenwerking een notitie met scenario’s
afgedaan

De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld. Om meer te kunnen
sturen op beoogde bestuurlijke effecten/ doelen wordt de werkwijze
gehanteerd zoals aangegeven bij de vraag wat heeft beleid opgeleverd.
Zoals opgenomen op deze lijst van toezeggingen en rondvraagpunten.
Opgenomen in de termijnplanning voor cie SD in januari. Ambtelijk vindt nu
afstemming plaats. 10 januari heeft een overleg met het
commanderijcollege plaatsgevonden. Het onderwerp is geagendeerd voor
de commissie van februari.

