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

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

raad

01-06-17

agpt. 15 Vaststellen toetskader kavelsplitsing.
Van
Wethouder Van Extel herhaalt de toezegging dat het
Extel
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.

Raad

09-11-17

Het college zegt de raad toe in januari 2018 via de
raadscommissie een stand van zaken te geven over de
beoogde overdracht van woonwagens.

De Ruiter SD

Raad

09-11-17

Amendement nr.2 (CDA) wordt door het college
overgenomen waarmee hij toezegt om, voordat medio
2018 een nieuwe groennormering wordt vastgelegd, bij
wijzigingen en nieuwbouwprojecten daar waar de 75
meter norm niet gehaald wordt de kwestie aan de raad
voor te leggen.

Van
Extel

OB

Vanaf 12 maart wordt er een start gemaakt met de
groennorm. Zo lang de groennorm niet opnieuw
vastgesteld is, zal dit amendement uitgevoerd worden door
de zaakbeheerders van een concreet plan.

Raad

09-11-17

Amendement nr.6 (CDA) wordt overgenomen waarmee
het college toezegt Klijnsma gelden ad € 42.500 in te
zetten tbv de bibliotheek en dit na evaluatie in 2019
mogelijk structureel te maken.

Steeghs

SD

De evaluatie wordt uitgevoerd en meegenomen bij de
besluitvorming over de begroting van 2019

Raad

09-11-17

Nav motie nr.1 (CDA) zegt het college toe de raad
jaarlijks tijdig te betrekken bij het indienen van wensen
mbt de dienstregeling openbaar vervoer (bussen).

Van Dijk

OB

VT

VT

ná 2018,
tbv
volgende
raad

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

juni 2018

Evaluatie in juni 2018.

afgedaan

12/5 Stavaza is kort toegelicht tijdens de commissie. Zodra
inventarisatie is afgerond, kan worden bepaald wel bedrag
gemoeid is met de overdracht aan Goed wonen.

Afgedaan

De raad wordt tijdig betrokken bij het indienen van wensen
mbt de dienstregeling openbaar vervoer. Komt aan de orde
in de commissievergadering op 11 januari 2018. 20180122
geagendeerd voor de commissie E&S in februari 2018
20180205 Op verzoek van S. Janszen een extra halte bij
Bronlaak meenemen. De wensen en ideeën die zijn
opgehaald zijn op 22 februari doorgestuurd naar Hermes.
De reactie van Hermers wordt nu afgewacht om te kijken
wat de mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van
de wensen en ideeën.

Raad

09-11-17

Nav motie nr.2 (CDA) zegt het college toe uitvoering te van Extel SPP Afgedaan
geven aan het voornemen om het fietspad te verharden
aan de Handelse zijde van de fietsbrug in de Lieve
Vrouwesteeg

20171128 Terugkoppeling onderzoek fietsverbinding
tussen fietsviaduct en de weg Verreheide /
Pelgrimsweg Komt terug in de kadernota 2019

Raad

09-11-17

Motie nr.3 (CDA) wordt overgenomen waarmee het
college toezegt de raad via de
raadscommissievergadering in februari 2018
uitgewerkte (financiële) scenario's voor te leggen mbt
het speelveldje in Milheeze

De Ruiter SPP

20180508 Aan onze stedenbouwkundige is gevraagd om
enkele varianten te schetsen van het plangebied met enkel
woningen aan Elsenstraat.
Deze varianten worden geagendeerd voor het POHO
Vastgoed van maandag 28 mei om te bespreken hoe nu
verder.

Raad

09-11-17

Van Dijk

SD

20180227 In het projectteam op 14 maart 2018 wordt
besproken hoe invulling te geven aan deze motie

Raad

09-11-17

M6 (CDA): sporthal De Beek
Ingetrokken na toezegging. Wethouder De Ruiter geeft
aan dat het college een ander proces voorstelt. De
motie zal op het volgens het college juiste moment bij
de centrumontwikkeling Bakel worden betrokken.
College kijkt nu reeds breder en zal daarbij tevens
kijken naar ruimtegebrek, waarbij schoolbestuur wordt
betrokken
Nav motie nr.7 (DP) zegt het college toe onderzoek te
doen naar de jeugdzorg en te komen tot een plan van
aanpak gericht op meer sturing kwaliteit en monitoring.

Steeghs

SD

Pla12/5 Plan van aanpak is nog niet beschikbaar

Raad

09-11-17

Raad

09-11-17

Motie nr. 8 (DP) wordt met algemene stemmen (21)
De Ruiter SPP
gewijzigd aanvaard, waarmee het college wordt
opgeroepen 1. De nota grondbeleid te actualiseren;
2. Hierin met een plan te komen met de mogelijke optie
om strategische gronden aan te kopen gericht op het
flexibel kunnen inspelen op de vraag naar bouwgrond,
waarbij de focus op Gemert en Bakel ligt; 3. Tevens
aan te geven hoe invulling gegeven wordt aan de
transformatie van bestaand woningaanbod;4. Bij de
uitwerking van alle bouwplannen zorgvuldig
ruimtegebruik toe te passen waarbij het groene, dorpse
karakter van onze gemeente behouden blijft en hiertoe
de bestaande groennorm van 75m2 onverkort te
hanteren teneinde de gehele gemeente ‘groennormproof’ te maken.
Motie nr.9 (DP) wordt overgenomen waarmee het
Steeghs SD Afgedaan
college toezegt dat hij de notitie "stand van zaken
dementievriendelijk Gemert-Bakel" actualiseert en
daarin de resultaten 2016 en 2017 noemt, waaraan een
plan van aanpak 2018 wordt gekoppeld.

22/12 Op dit moment wordt in beeld gebracht welke
plannen er allemaal (mogelijk) spelen in de gemeente.
Eerste inschatting is dat het aantal woningen in de
planning voor de periode 2017-2027 hoger is dan het
aantal woningen dat volgens de prognose nodig is (1200).
Als dit overzicht er ligt, kan er in januari een voorstel naar
B&W om te bekijken welke stappen gezet kunnen worden,
ook richting de nota grondbeleid (en daarmee punt 1 en 2
van de motie). Update 9/2 - nader overleg met wethouders
volgt op 26-2. Daarna volgt een collegevoorstel.
Voor punt 3 wordt een onderzoek opgestart. In januari
wordt daarvoor een plan van aanpak opgesteld en dan
wordt ook duidelijke welke planning erbij hoort.

12/5 Raad heeft een RIN ontvangen met de laatste
stand van zaken m.b.t. Dementie

Raad

09-11-17

Nav motie nr.10 (DP) zegt het college toe een uniform
beleid voor alle zeven kernen te zullen voeren voor
horecaondernemers die winter-terrassen hebben.

Van
Extel

VT

Raad

09-11-17

Motie nr. 12 (D66) wordt door het college overgenomen Van
waarmee hij toezegt: 1. een overzicht te verstrekken
Extel
van alle locaties waar openbaar groen geheel of
gedeeltelijk dreigt te verdwijnen 2. samen met de
desbetreffende raadscommissie nieuw beleid te
ontwikkelen voor het behoud van openbaar groen 3.
een en ander op te nemen in nieuwe
bestemmingsplannen 4. er overigens alles aan te doen
om meer groen in de wijk te behouden of te ontwikkelen

OB

In januari is met de wethouder besproken deze toezegging
voorlopig niet op te pakken.

Raad

14-12-17

Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren
over de stand van zaken van lopende
beroepsprocedures in het kader van toeristen /
forensen belasting.

De Ruiter BV

Op dit moment loopt een tweetal procedures. Aangezien
beide zaken 'onder de partijen zijn' kunnen daar op dit
moment geen nadere mededelingen over worden gedaan.
Februari 2018 worden gesprekken met partijen ingepland
met BSOB.

Raad

14-12-17

Wethouder Bevers zegt toe de raad op de hoogte te
Steeghs
stellen en houden via de maandcijfers van “Senzer” met
betrekking tot de gebundelde uitkering BUIG en de
gevraagde compensatie.

Raad

15-03-18

Mondelinge vraag Ton Vogels m.b.t. golfbaan
Stippelberg: Het college zegt toe, mede ten behoeve
van de nieuwe gemeenteraad, de gouvernance
structuur golfbaan te verhelderen. Ook zegt hij toe dat
zodra aard en omvang van de alsnog gebleken
tegenvaller en de reactie van de accountant duidelijk
zijn, de raad hierover te informeren.

Afgedaan

12/5 maandcijfers worden doorgestuurd nadat deze zijn
voorgelegd aan het college.

SD

De Ruiter BV

Mondelinge toelichting door wethouder Van Extel in de
Cie R&OB van 22-2-2018. Conclusie: stand van zaken
voldoende toegelicht / geïnformeerd. In handen
college.

Afgedaan

B&W info 15 mei 2018

