Van
Extel

VT

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

BV
agpt. 11. Beleidsplan
De
Gebouwen : Namens het
Ruiter
college zegt wethouder De
Ruiter toe dat harmonisatie
betrokken wordt bij evaluatie
subsidiebeleid.
M6 (CDA): sporthal De Beek
Van Dijk SD
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
van
'sloopvoucher' over en zegt
Extel
daarmee toe dat hij onderzoekt
of in de gemeente gebruik
gemaakt kan worden van deze
voucher.

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

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.

P.M.

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.
4/7 - De financiele afwikkeling is 24
juni besproken. Het achterstallig
onderhoud is 8 juli in beeld. Een
collegebesluit is dan mogelijk. De
handhaving wordt kort na de
zomervakantie opgepakt om te
versnellen.
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

14-0319

Cie Fin. 04-09en
18
Bestuur

Cie Fin. 09-10en
18
Bestuur

Cie Fin. 26-3en
2019
Bestuur

Cie Fin. 10-9en
2019
Bestuur
Cie Fin. 10-9en
2019
Bestuur
Cie Fin. 10-9en
2019
Bestuur

Cie
R&OB

23-62016

Cie
R&OB

11-52017

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

VT

In raadsreglement opnemen
dat alle bestuurders, raads- en
commissieleden een VOG
moeten overleggen (nav
integraal veiligheidsplan). Een
concept klaar hebben voor fvo
13 september.
Agp 8 handhaving: Zodra het
college een stap verder is qua
overdracht woonwagens aan
Goed Wonen dan brengt de
wethouder het naar de raad.
Als de informatie daarvoor rijp
is.
Agp 3: Vraag van CDA over
drugsdumping Elsendorp.
Pfh doet toezegging aan de
commissie dat deze casus
wordt uitgewerkt en wordt
toegelicht zodra de informatie
voorhanden is. Hierin wordt het
totaaloverzicht op een rij gezet:
hoe de procedures zijn, welke
jurisprudentie er is, wie
verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn, of en op wie
we de kosten kunnen verhalen,
of de provincie kan
meebetalen, et cetera.
Agp 8 woningbouwprogramma:
Op de vragen van de LR/D66
wordt schriftelijk geantwoord.

Griffie

Griffie

De
Ruiter

SD

Van
Veen

VT

De
Ruiter

SD

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.

4/7 - De financiele afwikkeling is 24
juni besproken. Het achterstallig
onderhoud is 8 juli in beeld. Een
collegebesluit is dan mogelijk. De
handhaving wordt kort na de
zomervakantie opgepakt om te
versnellen.
20190411 Informatie voor deze
casus wordt verzameld. 20190326
burgemeester heeft stavaza
Elsendorpseweg 92 toegelicht in de
Cie. 20190516 ODZOB en
gemeente werken gezamenlijk aan
voorstel/advies.

Agp 8 woningbouwprogramma:
de reactie van de provincie op
het woningbouwprogramma
van de gemeente wordt
verstrekt aan de raad.
Agp 5 vliegbasis: de heer
Kwast zegt toe binnen een
maand schriftelijk antwoord te
geven op de vragen van
LR/D66. Dus voor 10 oktober
2019.
Zodra nulmeting is uitgevoerd
en een plan van aanpak
opgesteld mbt
woonwagenlocaties legt het
college dit onderwerp opnieuw
voor aan de
raad/raadscommissie.
De parkeerbeleidsnota wordt
geëvalueerd, zodat eventueel
op tijd bijgestuurd kan worden.

Van Dijk OB

4/7 - De financiele afwikkeling is 24
juni besproken. Het achterstallig
onderhoud is 8 juli in beeld. Een
collegebesluit is dan mogelijk. De
handhaving wordt kort na de
zomervakantie opgepakt om te
versnellen.
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.
De
Ruiter

SD

Cie
R&OB

11-12018

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

Cie
R&M

16-52018

Zodra opportuun informeert het Van
college / wethouder Van Extel Extel
de commissie mbt
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.

VT

van
Extel

4/7 - De financiele afwikkeling is 24
juni besproken. Het achterstallig
onderhoud is 8 juli in beeld. Een
collegebesluit is dan mogelijk. De
handhaving wordt kort na de
zomervakantie opgepakt om te
versnellen.
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 20190225
heeft een bijeenkomst plaats
gevonden waarin afspraken voor
preventie zijn gemaakt door
ondernemers en bewoners. Nu
afwachten of dit zijn vruchten
afwerpt.
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 eind 2019/begin 2020.

SD

Cie
R&M

13-62018

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

De
Ruiter

Cie
R&M

8-52019

Wethouder van Dijk zegt toe
dat de resultaten van de
enquetes Bakel en Milheeze
binnenkort verstrekt zullen
worden aan de
commissieleden.

Van Dijk SPP

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 13-12-2018 in raad. 20190124
Vaststellen beleid is uitgesteld.
20190418 Er is een bijeenkomst
ingepland op 5 juni met de
gemeenteraad voor het bezoeken
van een locatie en daarna een
presentatie en napraten / discussie.
Ook op 12 juni staat een bezoek aan
een locatie gepland. Daarna wordt
bekeken hoe het verder gaat met
het beleidsdocument over de
huisvesting van arbeidsmigranten.
20190621 Laatste stavaza
ongewijzigd.
20190702 In week 27 zijn de
gegevens verstrekt aan de
ondernemersverenigingen OVM.
OVB en BKG. De RIN voor de
Raad wordt geagendeerd voor het
college op 8 juli waarna de RIN
verzonden kan worden naar de
Raad.
20190520 De resultaten van Bakel
zijn reeds besproken met OVB. De
resultaten van Milheeze worden 13
juni besproken.
Daarna zullen deze beide resultaten
richting de gemeenteraad
gecommuniceerd worden. 20190919
resultaten nog niet ontvangen door
de griffie.

Cie SD, 22-11S&O
2018

Agpt 7: Beleidskader sociaal
Steeghs
domein.
A zodra afgerond met de
LEVgroep wordt de raad
geïnformeerd over de jaarlijkse
afspraken
B op schrift wordt verduidelijk
wat bedoeld is met samenloop
van (BMS)regelingen mbt
Stichting Leergeld, stille
armoede, Peel faciliteiten mbt
sociale participatie
C de raad ontvangt een schets
van de stand van zaken mbt
beschermd wonen
D zodra beschikbaar ontvangt
de raad actieplan(nen) mbt
alcohol- en drugspreventie van
Novadic Kentron,
Jongerenwerk, GGD

SD

A. 28/8 nog niet afgerond - B.13/12
en 25/03 De overlap in beide
voorzieningen betreft de groep 2 tot
18-jarigen. Voor deze groep zijn
beide regelingen gericht op het
mogelijk maken van volwaardige
participatie van kinderen aan de
samenleving. In 2019 wordt
onderzocht wat de overlap is en of
en hoe beide regelingen meer in
samenhang met elkaar kunnen
worden uitgevoerd. - C. 25/03 op dit
moment ligt er een voorstel bij het
DB van de GR Peelgemeenten om
de GR een bestuursopdracht uit te
laten werken 1. t.b.v. de
gezamenlijke voorbereiding van de
Peelgemeenten op de
decentralisatie van de middelen voor
Beschermd wonen en
Maatschappelijke Opvang (als
onderdeel van een nieuw
verdeelmodel in 2021). 2. Het
overleg met Helmond te zoeken met
het oog op het inrichten van een
gezamenlijke procesgang, alsmede
het verkrijgen van inzicht in de
besteding van het centrumbudget in
2017 en 2018. - D. 13/12
G64Project” Drugs, dat kunnen we
hier niet gebruiken” start niet zoals
verwacht per 1-1-2019. Het kost
meer tijd om alle 38 gemeenten in
het project te laten participeren. De
raad zal geïnformeerd worden over
het preventieplan tav alcohol en
drugs en over het lokale beleid nav
het preventie-akkoord. 26-3 Omdat
het regionale plan “on-hold”staat
gaan we lokaal voor Gemert-Bakel
een start maken met de
voorbereiding van een plan aanpak
Alcohol en drugs
B. Geen wijziging
C. 27/5 De Adviescommissie
Peelgemeenten heeft ingestemd
met het uitwerken van een
bestuursopdracht door de GR t.b.v.
de gezamenlijke voorbereiding van
de Peelgemeenten op de
decentralisatie van de middelen voor
Beschermd wonen en
Maatschappelijke Opvang (als
onderdeel van een nieuw
verdeelmodel in 2021). Ook wordt
het overleg met Helmond gezocht
met het oog op het inrichten van een
gezamenlijke procesgang, alsmede
het verkrijgen van inzicht in de
besteding van het centrumbudget in
2017 en 2018.
D. Geen wijziging

Cie SD, 21-2S&O
2019

Bewindvoering:
- De raad(scommissie) te
informeren mbt de pilot Tilburg
en tzt over de uitkomsten van
de pilot.;

Steeghs

SD

Cie SD, 20-6S&O
2019

20-06-2019 Agpt. 8.
Jaarrekening 2018 en 9.
Begrotingsnota 2020 m.b.t.
deze commissie.
1. Raadsinformatienota m.b.t.
jaarrekening GR Peel
gemeenten na
accountantscontrole als ook
over de in het eerste kwartaal
2019 is m.b.t. jeugd
genoteerde plus van ongeveer
€ 43.000;
2. Scenario’s tekort Senzer;
3. Voorstel beschermd wonen
c.a.;
4. check toegankelijkheid
inkomensverklaringen (o.a.
website);
5. Voorstel n.a.v. evaluatie GR
Peel;
6. Voorstel inkoop jeugdzorg;
Agpt. 6 zienswijze
gemeenteraad op concept
begroting GR-WADP / Senzer.

Steeghs

SD

Steeghs

SD

Cie SD, 12-9S&O
2019

Toezeggingen
-Raadsadviesnota wordt
woensdag 18 september
aangeboden.

16/5 - Gemeente Tilburg en de
Rechtsbank Zeeland-West-Brabant
zijn 1 maart 2018 gestart met een
proef waarbij inwoner,
bewindvoerder en een medewerker
schuldhulpverlening samen kijken
naar de passendste dienstverlening.
De gemeente doet een aanbod (bv
budgetbeheer, eventueel in
combinatie met gemeentelijke
schuldhulpverlening) voordat een
verzoek tot onderbewindstelling
wordt ingediend.. In deze proef
wordt als eerder vorm gegeven aan
het plan uit het regeerakkoord dat
gemeenten een adviesrecht krijgen
in de gerechtelijke procedure rond
beschermingsbewind. Aanvankelijk
zou deze proef lopen tot 1 oktober
2018. Inmiddels is het verlengd tot 1
oktober 2019. Er is meer tijd nodig
om goede conclusies te trekken. In
het kader van het lokale beleidsplan
schuldhulpverlening (i.o) zal deze
pilot worden gevolgd en zal de raad
hierover worden geïnformeerd.
13/08 1: RIN 1e is inmiddels
verzonden.
2, 3, 5 en 6: Stukken komen na de
zomer naar de raad.
4. Er wordt georganiseerd dat deze
op de website beschikbaar komt.

Afgedaan 20190919 Adviesnota- zienswijzeen raadsbesluit via de griffie
aangeboden aan de raad.

