Cie
R&OB

23-62016

Zodra nulmeting is uitgevoerd
en een plan van aanpak
opgesteld mbt
woonwagenlocaties legt het
college dit onderwerp opnieuw
voor aan de
raad/raadscommissie.

De Ruiter

SD

Cie
R&OB

11-52017

De parkeerbeleidsnota wordt
geëvalueerd, zodat eventueel
op tijd bijgestuurd kan worden.

Van Dijk

OB

Cie
R&OB

12-102017

Agenderen herijking VAB
beleid

Van Extel

SPP

Cie
R&OB

11-12018

Agp. 5. College informeert de
raad zsm nadat hij in februari
2018 het stappenplan
overdracht woonwagens heeft
vastgesteld.

De Ruiter

SD

24-10 Stavaza is kort
toegelicht tijdens de
commissie. Zodra
inventarisatie is afgerond, kan
worden bepaald wel bedrag
gemoeid is met de overdracht
aan Goed wonen. Vrijdag 22/2
is stuurgroep overleg met
Goed Wonen om het vervolg te
bepalen. 21/3 bericht van
Goed Wonen over vervolg.
Inventarisatie moet dan zijn
afgerond.
De RIN nav de evaluatie van
de parkeerbeleidsnota heeft op
31 mei 2018 op de postlijst
gestaan. MS 6/11: De
evaluatie van de parkeernota
staat op de beleidsplanning
voor de tweede helft van 2019.
180524 Mogelijkheden worden
bekeken om dit parallel mee te
laten lopen met de op te
stellen omgevingsvisie. De
vraag is of hier budget voor
vrijgemaakt wordt.
20180813 Het
bestemmingsplan buitengebied
is in juli vastgesteld, dat is het
juridisch kader.
Daarnaast geldt het huidige
VAB beleid als richtsnoer.
-In het licht van de proeftuin
Elsendorp gaan we nieuwe
uitgangspunten formuleren.
Deze kunnen mogelijk leiden
tot een aangepast VAB beleid.
-Ambtelijk is de wens dat meer
dan 90% van de aanvragen
kunnen worden afgehandeld
binnen het bestaande beleid
24-10 Stavaza is kort
toegelicht tijdens de
commissie. Zodra
inventarisatie is afgerond, kan
worden bepaald wel bedrag
gemoeid is met de overdracht
aan Goed wonen. 18 -2 Vrijdag
22/2 is stuurgroep overleg met
Goed Wonen om het vervolg te
bepalen.1/3 bericht van Goed
Wonen over vervolg.
Inventarisatie moet dan zijn
afgerond

Cie
R&M

16-52018

Zodra opportuun informeert het Van Extel
college / wethouder Van Extel
de commissie bt
vliegenoverlast De Rips. In
ieder geval volgt in juni een
update.

VT

Cie
R&M

13-62018

Bp buitengebied -Opschonen
lijst met cultuur historische
objecten i.s.m. nieuwe kaders
op dat punt.

van Extel

VT

Cie
R&M

13-62018

Bp buitengebied - In de
kadernota
(begrotingsvoorstellen)
inzichtelijk maken wat de
status is van huisvesting
arbeidsmigranten.

van Extel

VT

20180614: op 2 juli wordt een
infobijeenkomst gehouden
voor omwonenden in de Rips
mbt vliegenoverlast. 20180828
een aantal omwonenden met
klachten brengt op 5 sept. een
bezoek aan ondernemer Van
Deurzen. 20180906 Beraden
over wijze van communiceren
richting buurt. Dit zal medio
sept/okt 2018 plaatsvinden.
20181005 bijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 23 oktober.
20181101 Op dinsdagavond
23 oktober 2018 is er een
bewonersbijeenkomst geweest
in een klein gezelschap olv
Rick Pulles en Janine
Rechters. Hierbij waren zowel
ondernemers als bewoners
aanwezig. Tevens was de
dorpsraad actief aanwezig. De
opzet was gericht op het
maken van de verbinding en
het creëren van draagvlak om
het maatschappelijk probleem,
in gezamenlijkheid aan te
pakken. Hierbij is een goede
start gemaakt met deze
laagdrempelige bijeenkomst.
Actiepunten zijn opgesteld en
medio januari / februari wordt
er weer in een klein comité een
bijeenkomst gepland. Doel
hiervan is om aan de voorkant
(proactie) van de problematiek
te komen. 20190228 Op 25-22019 heeft een bijeenkomst
plaats gevonden waarin
afspraken voor preventie zijn
gemaakt door ondernemers en
bewoners.
20180823 in okt/nov volgt
hierover een B&W-info met
overleg. 20181101 B&W info
op 16 januari 2019. 20180122
Uitvoering opschonen lijst
2020-2025.
20190124 Vaststellen beleid is
uitgesteld. Op de planning
staat het nu voor maart 2019.
20190411 uitstel naar ...
20180813 Om verduidelijking
gevraagd. 20180821 status
huisvesting arbeidsmigranten
wordt meegenomen in de
planning mbt
arbeidsmigrantenbeleid (zie
toezegging raad 5-7-18).
Daarna aanpassing in Bp
buitengebied. 20181101 Beleid
huisvesting arbeidsmigranten
21-11-2018 in Cie en 13-122018 in raad. 20190124
Vaststellen beleid is uitgesteld.

Cie
R&M

13-62018

Cie
R&M

10-102018

Cie
R&M

Het college plant een moment
waarop hij de raadscommissie
een presentatie kan geven
over kavelsplitsing. De
raadscommissie geeft nader
aan waar haar
informatiebehoefte meer
concreet ligt
Het college informeert de
raad(scommissie) over de
nieuwe intentieovereenkomst
met provincie over proeftuin
Elsendorp.

van Extel

VT

van Extel

VT/SPP Afgedaan 20181101 13 december wordt

21-112018

Het college zegt toe de
commissie/raad te informeren
over de voortgang en start van
projecten uit het
watertakenplan.

van Extel

Cie
R&M

16-12018

Cie
R&M

27-32019

De vraag m.b.t. brede
discussie over de huisvesting
van arbeidsmigranten
(wanneer komt deze?) wordt
doorgespeeld aan de
betreffende portefeuillehouder
(wethouder de Ruiter).
Bij de stukken voor de raad
met betrekking tot
bestemmingsplan Heerebosch
komt informatie beschikbaar
over de aankoop van de grond

OB

SD

Wacht reactie raadscommissie
af.

de Raad middels een RIN
geinformeerd over het proces.
20181121 B&W info / Raad,
college, GS en PS worden, in
januari 2019 in een
gezamenlijke sessie,
geinformeerd over de VAB
proeftuin Elsendorp
(momenteel wordt geschikte
datum gezocht). 20190131
Provincie N-Brabant geeft aan
na de verkiezingen van PS pas
iets in te kunnen plannen.
20190411 intentieovk wordt
13-4 ondertekend in bijzijn van
de raad.
14-2-2019 MS: Op dit moment
is team Openbaar Beheer
bezig met het volgende:
voorbereiding herinrichting
Nieuwe Uitleg, voorbereiding
hemelwatersysteem GemertNoord en voorbereiding
Presidentenbuurt. De
uitvoering van deze projecten
start dit jaar. Daarnaast is er
een start gemaakt met de
uitwerking van de
afkoppelsubsidie.
21/3 afstemming met griffie
over datum

