raad

28-1-2016 agpt 17a Beleidskeuzen
buitengebied: Het college zegt
evaluatie toe m.b.t. het toelaten
van handel in streekprodukten als
nevenactiviteit.

VT

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.

raad

20-04-17

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

BV

Dit zal onderdeel uitmaken
van de evaluatie van het
subsidiebeleid in 2019.

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

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

Raad 09-11-17

M6 (CDA): sporthal De Beek
Van Dijk
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

SD

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.21/3
overleggen wethouder van
Dijk met maatschappelijke
partners worden
ingepland.

Raad 09-11-17

Motie nr. 12 (D66) wordt door het Van Extel
college overgenomen 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

OB

Raad 05-07-18

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

VT

Raad 26-09-18

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

SD

afgedaan

Raad 08-11-18

Agp 9: Het college zegt toe dat hij De Ruiter
bereid is om met de RCE te
onderzoeken of het wenselijk is
de historische buitenplaats te
vergroten.

SPP

Afgedaan

Raad 08-11-18

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.

De Ruiter

SD

21/3 bericht van Goed
Wonen over vervolg.
Inventarisatie moet dan
zijn afgerond.

Raad 08-11-18

Agp 10; Motie maatregelen
golfbaan De Stippelberg.

De Ruiter

BV

Rapportage volgt z.s.m. na
31 maart 2019

De Ruiter

afgedaan

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. 20190211 MS:
In de raadsvergadering
van 18 april komt de
groennorm aan de orde en
wordt dit meegenomen.
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.
Beleid huisvesting
arbeidsmigranten wordt
behandeld in de cie ruimte
van 21-11 en de raad van
13-12.College heeft zijn
voorstel in november
voorgelegd. De
Raadsfracties wensen een
ander proces. 15/2 Er
wordt gewacht op info
vanuit het FVO om te
bepalen welk vervolg er
gewenst is. 16/5
Werkatelier is 5/12 juni
gepland
20190401 reactie van de
RCE wordt op 10 mei
2019 aan griffie
verstuurd t.a.v. de raad.

Raad 13-12-18

Wethouder De Ruiter zegt toe
inzichtelijk te maken in hoeverre
de opbrengst vanwege
toeristenbelasting is toe te
rekenen aan toeristen
respectievelijk arbeidsmigranten.

Raad 13-12-18

Nav de Nota Grondprijzen 2019
De Ruiter
zegt wethouder De Ruiter toe het
woningbouwprogramma,
inclusief ambities mbt
zelfbouwkavels, zo mogelijk in
het eerste kwartaal 2019 aan de
raad voor te leggen.
Portefeuillehouder Van Veen zegt Van Veen
toe de raad te informeren in het
geval binnen de
gemeentegrenzen sprake is van
dumping van drugsafval.

SPP

Afgedaan

20190515 Er is een B&W
info ingepland op 18 juni
2019

VT

P.M.

20190131 Collega's
toezicht en handhaving
zijn op de hoogte en
verzocht om bij
constatering te
communiceren. 20190326
burgemeester heeft
stavaza Elsendorpseweg
92 toegelicht in de Cie en
toegezegd dat als het
traject is afgerond de raad
mee te nemen in het hele
proces dat is doorlopen.

Raad 14-03-19

Agpt 7. Kadernota BSOB 2020:
De Ruiter
Wethouder De Ruiter erkent dat
de formulering mbt de aanslag
mogelijk onduidelijk is. Ze zal
navragen of hier veel vragen over
zijn geweest en zo nodig de
afdeling Communicatie
inschakelen.

AO

Raad 14-03-19

Agpt 10. Vaststellen BP
Buitengebied herziening
december 2018: Wethouder Van
Extel zegt toe met de raad in
overleg te gaan over de huidige
werkwijze bij
bestemmingsplannen en
principeverzoeken, alsmede het
mogelijk vroegtijdigbetrekken van
de raad.

van Extel

VT

Raad 14-03-19

Agpt 10. Vaststellen BP
Buitengebied herziening
december 2018: Burgemeester
Van Veen zegt toe een gesprek
met de raad te organiseren over
de werkwijze bij (ruimtelijke)
handhaving

Van Veen

VT

Raad 13-12-18

De Ruiter

Vraag uitgezet bij BSOB

BV

20190506 Er volgt een
presentatie in de
Commissie. 20190516
Presentatie in de Cie op
19 juni 2019 en raad op 4
juli 2019.

