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

De
Ruiter

Raad

09-1117

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

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

08-1118

De
Ruiter

SD

Raad

13-1218

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.
Portefeuillehouder Van Veen
zegt toe de raad te informeren
in het geval binnen de
gemeentegrenzen sprake is
van dumping van drugsafval.

Van
Veen

VT

Raad

14-0319

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

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. Daarna zullen er eerst aanvragen
moeten komen voordat er iets geëvalueerd
kan worden.
Dit zal onderdeel uitmaken van de evaluatie
van het subsidiebeleid in 2019.

VT

BV

Van Dijk 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. 20/6 op 3 juli is een BW info
gepland.
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.
21/3 bericht van Goed Wonen over vervolg.
Inventarisatie moet dan zijn afgerond.

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.
20190603 Er volgt een presentatie met
voorbeelden van zaken welke vanuit de
gemeente zijn gestart. 20190619 zaak dient
door een integraal jurist opgepakt te
worden.

