raad

28-01-16

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

Van Extel

VT

ná 2018,
tbv
volgende
raad

raad

14-07-16

agpt 28: Bomenbeleidsplan. Wethouder Van
Extel zegt in relatie tot het raadsbesluit
eenmalig middelen ter beschikking te stellen
om een nulmeting uit te voeren.

Van Extel

OB

De opdracht voor het uitvoeren van een nulmeting is in voorbereiding.
Naar verwachting zal deze nulmeting in 2017 worden uitgevoerd zodat
deze inventarisatiegegevens in 2018 beschikbaar zijn. In het 4e
kwartaal 2017 wordt de Groene kaart ter besluitvorming aangeboden
aan het college.

raad

20-04-17

agpt. 11. Beleidsplan Gebouwen : Namens het
college zegt wethouder De Ruijter toe dat
harmonisatie betrokken wordt bij evaluatie
subsidiebeleid.

De Ruiter

BV

Dit zal onderdeel uitmaken van de evaluatie van het subsidiebeleid in
2018

raad

20-04-17

agpt. 12. krediet uitwerken dorpsvisie Bakel :
Namens het college zegt wethouder De Ruiter
toe dat na de eerste fase zorgvuldig wordt
beoordeeld in hoeverre aan de verwachtingen
en afspraken is tegemoetgekomen. De raad
ontvangt van deze tussenevaluatie via de
raadscommissie terugkoppeling.

De Ruiter

SD

We zijn nu bezig met het benaderen van bureaus/ adviseurs, dat
resulteert in een keuze voor een adviseur (inzet is voor de
zomervakantie). We werken volgens 5 fasen. Na iedere fase wordt de
raad geïnformeerd via de commissie en mogelijk als we verder zijn
met een werkbezoek. 21/9 Laatste commissie is de stan dvan zaken
mondeling toegelicht door wethouder de Ruiter.

raad

01-06-17

agpt. 2 mondelinge vragen raadsleden: Op de
vraag van het raadslid Vogels (AWJ) zegt
wethouder De Ruiter toe dat de raad door het
college geïnformeerd wordt over de cijfers mbt
de golfbaan zodra deze van de
beheersstichting met goedkeuring van de
accountant zijn ontvangen.

De Ruiter

BV

raad

01-06-17

agpt. 15 Vaststellen toetskader kavelsplitsing.
Wethouder Van Extel herhaalt de toezegging
dat het college een evaluatie na een jaar
uitvoert, met name om na te gaan op welke
wijze uitvoering is gegeven aan de kwalitatieve
/ subjectieve criteria in het beleid.

Van Extel

VT

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.

Evaluatie in juni 2018.

raad

13-07-17

raad

13-07-17

raad

13-07-17

De raad krijgt via zijn raadscommissie SDenV
inzage in cijfers mbt inzet dorpsondersteuners.

raad

13-07-17

SP
P

raad

13-07-17

Over de uitvoering van het raadsbesluit mbt
Bankers
geluid reducerende voorzieningen Oost/Zuid –
Om wordt in de raad regelmatig
teruggekoppeld.
Motie 1 en Motie 9 ‘verbeteren fietspaden enz.’. Van Extel
Wordt dit najaar betrokken bij de raad
voorleggen van het wegenbeheersplan en het
daarin globaal ramen van het budget. College
signaleert dat het budget dan mogelijk hoger
blijkt dan nu vanuit de raad gegeven € 100.000

raad

13-07-17

De raad roept bij motie het college op een open Burgemee
dag gemeentelijke organisatie te organiseren
ster

AO

raad

13-07-17

grif
fie

raad

13-07-17

De raad spreekt bij motie de wens uit de cursus burgemee
politiek actief (ProDemos) tbv 30 personen te
ster
willen verzorgen.
De raad roept via motie het college op de HHT- Bevers
regeling te beëindigen op 31 december 2017;
Vanaf 1 januari 2018 alle WMO-geïndiceerde,
mantelzorgers en kwetsbaren (mensen zonder
sociaal vangnet, waarbij de dorpsondersteuner
de hulp toekent) in onze gemeente, bijdragevrij,
per maand 2 uur of 3 maal per jaar voor 8 uur
voor huishoudelijke klussen aan te kopen;
Hiervoor € 150.000,- beschikbaar te stellen.

Met betrekking tot handhaving op het aspect
hygiëne wordt in relatie tot geitenhouderijen
nagegaan wie bevoegd is tav het aspect
hygiëne.
Onderzocht wordt welke beroepsmogelijkheden
bestaan nav besluitvorming N279. De raad
wordt daarover zsm geïnformeerd.

Van Extel

VT

Afgedaan

15-8-2017: De volgende reactie is naar de griffie gestuurd ter
doorzending. Het bevoegd gezag tav het aspect hygiëne in relatie tot
geitenhouderijen is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA). De NVWA functioneert onder de verantwoordelijkheid van
het Ministerie van Economische Zaken.

Bankers

SP
P

Afgedaan

20170808 Informatie over de procedure en mogelijke
beroepsmogelijkheden zijn aan de Griffie verstrekt ter informatie aan
de Raad door NK.

Bevers

SD Agedaan

Afgedaan

De RIN is verzonden aan de raad.
20170821 Wethouder Bankers zal de Commissieleden op 13
september verwijzen naar het genomen collegebesluit.

OB

SD Afgedaan

De raad van 9 november a.s. wordt afgewacht m.b.t. de vraag welk
budget beschikbaar is.

geagendeerd voor de commissie van oktober

raad

13-07-17

De raad roept het college op een
De Ruiter
participatiefonds in te richten van waaruit €
15.000,- per kwartaal beschikbaar wordt
gesteld voor burgerinitiatieven en als college de
uitvoering ter hand te nemen.

AO

raad

13-07-17

De raad roept het college op: - Te onderzoeken Bankers
hoeveel vrachtverkeer (nietbestemmingsverkeer)gebruik maakt van de
Dorpsstraat;
- Te onderzoeken hoe de Gemertseweg minder
aantrekkelijk gemaakt kan worden voor
hardrijders en vrachtverkeer en nietbestemmingsverkeer;
- Te onderzoeken hoeveel vrachtverkeer er
dagelijks gebruikt maakt van de routes:
Milheeze-Bakel, De Mortel-Bakel, DeurneBakel en Helmond-Bakel;
- Te onderzoeken wat de voorgenomen
aanpassingen aan de N279 voor consequenties
hebben voor het verkeer in de Mortel en Bakel;
- De resultaten van deze onderzoeken uiterlijk
oktober 2017 terug te koppelen naar de raad
voor de begrotingsbehandeling;
- Vooruitlopend op de begroting € 100.000,beschikbaar te stellen om te starten met het
verbeteren van bovengenoemde situaties en
problemen.

OB

Wordt maandag 25-9-2017 in het PoHo besproken.

raad

13-07-17

De raad roept het college bij motie op: - Op de Bankers
Gemertseweg, Dorpsstraat, Helmondsestraat,
Schoolstraat en Auerschootseweg (duidelijker)
aan te geven wat de maximale snelheid is en te
wijzen op het gevaar voor overstekende
kinderen;
- Te onderzoeken of het mogelijk is om een
veiliger oversteekplaats te creëren op de
Gemertseweg in Bakel en wat de kosten
hiervan zouden bedragen;
- Te onderzoeken hoe de oversteekplaatsen
c.q. zebrapaden op een vijftal loacties in Bakel
veiliger worden en wat de eventuele kosten
hiervan bedragen?
- Onderzoeken of het mogelijk is de
oversteekplaats Kapelaanstraat Gemert, op te
waarderen naar een volwaardig zebrapad en
daarvan de kosten te ramen;
- Resultaten van deze onderzoeken oktober
2017 terug te koppelen aan de raad tbv
begrotingsbehandeling;
- Vooruitlopend op de begroting € 20.000,-beschikbaar te stellen om te starten met het
verbeteren van bovengenoemde situaties.

OB

raad

13-07-17

De raad roept dmv motie het college op geen
verhoging van de toeristenbelasting toe te
passen maar het huidige tarief tot nader order
van kracht te laten zijn.

De Ruiter

BV

raad

13-07-17

De raad roept het college dmv motie op bij de
behandeling van de begroting later dit jaar met
een voorstel te komen betreffende nieuwbouw
van een zwembad, en de kapitaal last die
hiermee samenhangt als financiele reservering
voor het jaar 2019 in de begroting op te nemen

Bankers

SD

Wordt maandag 25-9-2017 in het PoHo besproken.

Momenteel worden de mogelijke scenario's bekeken. Hierover zal in
oktober 2017 in de vorm van een B&W info de raad worden
geinformeerd. Het college zal voorstellen een bedrag in de begroting
op te nemen zoals de motie beoogd.

raad

13-07-17

De raad roept dmv motie het college op om in
navolging van o.a. de gemeente Helmond, het
toetscriterium m.b.t. de inkomensgrens eigen
bijdrage, te verhogen tot 125% van het sociale
minimum

Bevers

SD afgedaan

raad

13-07-17

De raad roept het college bij motie op om in
overleg met de congregatie en de provincie te
besluiten het winnende plan mbt kasteel
Gemert, voorafgaand aan gunning, ter
kennisname aan de raad aan te bieden.

De Ruiter

SP
P

raad

13-07-17

De raad roept bij motie het college op nog in
2017 in beeld te brengen welke inzet en
financiële middelen nodig zijn om inzichtelijk te
maken waar de ontwikkelingsmogelijkheden
liggen voor recreatie en toerisme en dit te laten
terugkeren in de begrotingsvoorstellen 2018.

Bankers

SP
P

voorstel is september behandeld in de commissie sd en v

20170920 Er is een voorstel aangeleverd t.b.v. College-DMO op
20-9-2017.

