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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Er zijn geen insprekers.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet wethouder Bankers van harte welkom
en wenst hem veel succes. Er zijn geen aanpassingen aan de agenda.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 22 februari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen.
Lijst wordt doorgenomen, zie onderaan verslag.
Joris van Loon maakt een tweetal opmerkingen:
1. Toezegging 11-1-2017: Agp 5a Stavaza Sportnota- Overzicht van oude en nieuwe
afspraken met sportverenigingen zal worden verstrekt.
Tot op heden hebben wij deze nog niet ontvangen. Ook zou het punt terugkomen op de
agenda. Graag oppakken.
2. Toezegging 22-2-2017: Agp 6e Stand van zaken sporthal Molenbroek- Het college zorgt
ervoor dat de werkgroep, zoals al eerder in deze commissie gevraagd wordt, gevormd wordt.
Daarvoor wordt op korte termijn een bijeenkomst belegd.
De bijeenkomst van 21 maart jl. is niet correct gecommuniceerd en was zodoende niet bij
iedereen bekend. Er volgt een nieuwe bijeenkomst op 11 april as. De werkgroep is voor deze
gelegenheid omgedoopt naar Werkgroep 3e hockeyveld HC Gemert omdat hier op dit
moment de hoogste prioriteit ligt.

c Termijnplanning
Geen opmerkingen
4 Informeren
4 a Mondelinge toelichting stand van zaken Meerjaren onderhoudsplan Sportparken
De presentatie wordt gegeven door de heer Jos Koppen. Deze presentatie is tevens
opgenomen bij de stukken in Ibabs.
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Toezeggingen
Wethouder Bankers zegt toe dat rond mei de commissie wordt geïnformeerd via een RIN
contacten onderhoudsafspraken 2017 (op basis van de nieuwe onderhoudscijfers)
4 b Voortgang glasvezel
Procesconclusie
Wel voldoende, opnieuw agenderen.
Na de zomer is er inzicht in het aantal deelnemers. Er wordt extra communicatie ingezet om
het buitengebied te informeren dat een minimale deelname van 55% nodig is om doorgang
te vinden voor de aanleg.
Toezeggingen
Wethouder Bankers zegt toe dat de dorpsraden worden geïnformeerd over de aanpassing
in de planning en dat het ZLTO wordt betrokken in het benaderen van bewoners in het
buitengebied.
Communicatie- opzet voortgang glasvezel zal volgende commissie worden toegelicht.
4 c Aanleg 3e kunstgrasveld HC Gemert
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college. Het streven om het nieuwe hockeyveld klaar te hebben op 1 september 2017 is niet
haalbaar. HC Gemert is hiervan op de hoogte.
Toezeggingen
Wethouder Bankers zegt toe dat de kredietaanvraag ter besluitvorming voor de aanleg van
het 3e kunstgrasveld HC Gemert, wordt aangeboden voor de raad van 1 juni.
5 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
Geen vragen
6 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
11-1-2017

Agp 5a Stavaza Sportnota: Overzicht van
oude en nieuwe afspraken met
sportverenigingen zal worden verstrekt.

22-2-2017

"4c Aanleg 3e kunstgrasveld hc Gemert.
Het college heeft een besluit genomen om
vijf varianten uit te werken, t.b.v. een derde
hockeyveld, en door te rekenen, de heer
Jos Koppen gaat daar mee aan de slag.
Maandelijks krijgt de commissie E&S een
bericht over de voortgang van het project, in
de commissie economie en sport. "
4a Meerjaren onderhoudsplan Sportparken:
Wethouder Bankers zegt toe dat rond mei de
commissie wordt geïnformeerd via een RIN
contacten onderhoudsafspraken 2017 (op
basis van de nieuwe onderhoudscijfers)

29-3-2017

29-3-2017

4b voortgang glasvezel; Wethouder Bankers
zegt toe dat de dorpsraden worden
geïnformeerd over de aanpassing in de
planning en dat het ZLTO wordt betrokken in
het benaderen van bewoners in het
buitengebied.

29-3-2017

4b voortgang glasvezel: Communicatieopzet wordt volgende commissie toegelicht.

29-3-2017

4c Aanleg 3e kunstgrasveld HC Gemert :
Wethouder Bankers zegt toe dat de
kredietaanvraag ter besluitvorming voor de
aanleg van het 3e kunstgrasveld HC Gemert,
wordt aangeboden voor de raad van 1 juni.

Tot op heden hebben wij
deze nog niet ontvangen.
Ook zou het punt
terugkomen op de agenda.
Graag oppakken.

