raad

28-12016

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

raad

20-0417

Raad

09-1117

Raad

09-1117

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

Raad

09-1117

VT

De
Ruiter

BV

20160223 Kan opgepakt
worden ná vaststelling van het
nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied. 20181101
Evaluatie zal pas na 2019
plaatsvinden. Eerst moet het
bestemmingsplan in werking
treden. Dat zal begin 2019 zijn.
Daarna zullen er eerst
aanvragen moeten komen
voordat er iets geëvalueerd
kan worden.
afgedaan Dit zal onderdeel uitmaken
van de evaluatie van het
subsidiebeleid in 2019

Steeghs SD

24-10 De evaluatie wordt
uitgevoerd en meegenomen bij
de besluitvorming over de
begroting van 2020

Van
Dijk

1/6 M6 (CDA): sporthal De
Beek; deze wordt
meegenomen in de
totaalontwikkeling van
“herontwikkeling centrum
Bakel”. IvD geeft aan dat er in
Bakel nog een aantal
richtingen zijn: een MFA, de
verenigingen terug naar het
centrum, samenwerken van de
buitensport, de Beek, de
school. IvD vraagt zich
daarnaast af of er bij het zand
nog ruimte is. Wanneer de
projectgroepen aan de gang
zijn, wordt dit onderzocht. De
‘startbijeenkomst’ voor deze
projectgroepen is op 28 juni
2018.
30/8 De
projectgroepen starten in
september / oktober 2018. In
de projectgroep
‘maatschappelijke
voorzieningen’ komen
bovenstaande afwegingen aan
de orde.
In januari 2018 is met de
wethouder besproken deze
toezegging voorlopig niet op te
pakken. De onderwerpen in
deze motie worden
meegenomen in het voorstel
van de groennorm. 20181108:
nav van de opmerking van
raadslid Giebels zegt het
college toe dat er een
schriftelijke reactie volgt op de
voorgenomen afdoening.

Motie nr. 12 (D66) wordt door
Van
het college overgenomen
Extel
waarmee hij toezegt: 1. een
overzicht te verstrekken 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

SD

OB

Raad

14-1217

Raad

05-0718

Raad

Het college zegt toe de raad
schriftelijk te informeren over de
stand van zaken van lopende
beroepsprocedures in het kader
van toeristen / forensen
belasting.
Wethouder Van Dijk zegt de
raad een voorstel mbt het
zwembad toe in december 2018

De
Ruiter

BV

Van
Dijk

OB

05-0718

Het college neemt de motie
'sloopvoucher' over en zegt
daarmee toe dat hij onderzoekt
of in de gemeente gebruik
gemaakt kan worden van deze
voucher.

van
Extel

VT

Raad

26-0918

Het college legt de raad in de
De
maand oktober zijn voorstellen
Ruiter
voor mbt arbeidsmigrantenbeleid
voor. (nav zienswijze raad
aanvulling bestemming Rooije
Asch en huisvesting expats)

Raad

08-1118

Raad

08-1118

Raad

08-1118

Raad

08-1118

Raad

08-1118

Raad

08-1118

Agd 9: Het college zegt toe dat
hij de raad nader informeert naar
aanleiding van de kort voor de
raadsvergadering ontvangen email van erfgoed Gemert.
Agp 9: Het college zegt toe dat
hij bereid is om met de RCE te
onderzoeken of het wenselijk is
de historische buitenplaats te
vergroten.
Agp 10: De motie over
woonwagenlocaties en
samenwerking met Goed Wonen
is drie jaar oud. Wethouder De
Ruiter zegt toe dat de informatie
binnenkort naar de raad komt.
Agp 10: Wethouder Van Extel –
Van Katwijk zegt de heer
Vroomans toe bij de VNG na te
gaan hoe het bedrag tot stand is
gekomen van € 57 per inwoner
vanwege invoeren van de
Omgevingswet.
Agp 10: Wethouder Van Dijk
zegt toe de afsluiting van de
Nieuwstraat mee te nemen in de
plannen voor het centrum van
Gemert
Agp 10: Wethouder Van Dijk
zegt toe dat het plan voor het
centrum van Bakel in januari
2019 naar de raad komt.

De
Ruiter

afgedaan Op dit moment loopt een
tweetal procedures. Aangezien
beide zaken 'onder de partijen
zijn' kunnen op dit moment
geen nadere mededelingen
worden gedaan.
Via RIN d.d. 4 december 2018
gecommuniceerd dat het
januari 2019 wordt

20180827 hier is nog geen
antwoord op. 20180917 Idem.
20181101 John Timmers heeft
contact gehad met Raadslid
Wim Meulenmeesters. Er is
gesproken over de juridische
hake en ogen. Fractie CDA
bereidt een discussiestuk voor
met ambtelijke ondersteuning.
De fractie is weer aan zet.
20190107 Sloopvoucher on
hold gezet.
SD
Beleid huisvesting
arbeidsmigranten wordt
behandeld in de cie ruimte van
21-11 en de raad van 1312.College heeft zijn voorstel
in november voorgelegd. De
Raadsfracties wensen een
ander proces
SPP Afgedaan 20181211 De Raad is door de
projectleider Marion van den
Akker op 22-11 geinformeerd

De
Ruiter

SPP

De
Ruiter

SD

van
Extel

VT

20181211 De vraag is
uitgezet bij RCE. Zodra
antwoord is ontvangen
wordt dit doorgezet naar de
Raad

Afgedaan 20181212 antwoord ontvangen
en doorgeleidt naar de raad tevens opgenomen bij de
stukken voor de raad van 1312-2018

van Dijk SPP Afgedaan 20190108 Wordt
meegenomen in het
terrassenbeleid
van Dijk SPP Afgedaan 20181211 is geagendeerd
voor de CIE op 16 januari
2019 en voor de Raad op 31
januari

Raad

08-1118

Raad

08-1118

Raad

13-1218

Raad

13-1218

Raad

13-1218

Raad

13-1218

Raad

13-1218

Agp 10: Wethouder Van Dijk
van Dijk SPP Afgedaan 20190117 Bij
aanbestedingen wordt
zegt de heer Van Oort toe dat zij
gekeken of social return van
terugkomt op wat er wordt
toepassing is of niet.
gedaan aan sociaal verantwoord
Vastgelegd in het "Social
ondernemen.
Return Beleid
arbeidsmarktregio HelmondDe Peel". In het inkoopbeleid
gemeente Gemert-Bakel
staat in alinea 4.2.b. dat
inkoop op maatschappelijk
verantwoorde wijze
plaatsvindt en in alinea 2.d.
is beschreven dat naast
financiële aspect van inkoop
er ook rekening gehouden
wordt met de
maatschappelijke gevolgen
zoals mens en milieu.
BV
Agp 10; Motie maatregelen
De
Bart Dekker
golfbaan De Stippelberg.
Ruiter
Op de mondelinge vraag van het
raadslid Van Oort over de
betekenis van de handreiking die
is uitgesproken door
Gedeputeerde Van der Maat mbt
de N279 zegt wethouder Van
Dijk toe de raad te betrekken in
het formuleren van vragen /
behoefte van de gemeente
Gemert-Bakel tov de provincie.
Wethouder Van Dijk zegt de
raad toe te onderzoeken of de
suggestie van het raadslid
Giebels om de zijwegen
voorrang te geven op Komweg
en Vondellaan het door het
raadslid veronderstelde
matigend effect hebben op
snelheidsovertredingen op
Komweg en Vondellaan.
Wethouder De Ruiter zegt toe
inzichtelijk te maken in hoeverre
de opbrengst vanwege
toersistenbelasting is toe te
rekenen aan toeristen
respectievelijk arbeidsmigranten.
In relatie tot de Nota
Grondprijzen 2019 zegt
wethouder De Ruiter toe de raad
zicht te geven mbt
(on)mogelijkheden van
onverkochte grotere kavels.
Nav de Nota Grondprijzen 2019
zegt wethouder De Ruiter toe
het woningbouwprogramma,
inclusief ambities mbt
zelfbouwkavels, zo mogelijk in
het eerste kwartaal 2019 aan de
raad voor te leggen.

Van
Dijk

Van
Dijk

De
Ruiter

De
Ruiter

De
Ruiter

Raad

13-1218

Raad

13-1218

Nav de motie om gratis
oordoppen ter beschikking te
stellen, en irt de
evenmentennotitie, zegt
portefeuillehouder Van Veen toe
in voorkomende gevallen bij
organisatoren extra aandacht te
vragen voor voorkomen van
gehoorschade en de optie om
oordoppen beschikbaar te
hebben.
Portefeuillehouder Van Veen
zegt toe de raad te informeren in
het geval binnen de
gemeentegrenzen sprake is van
dumping van drugsafval.

Van
Veen

Van
Veen

