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In raadsreglement opnemen dat Griffie
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
De Ruiter
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 6 Vraag van LR/D66, uitleg
geven/nagaan bedrag dat is
opgenomen inzake
bereikbaarheid Beekse Brug

De Ruiter

22-102019

Agp 6 VVD vraagt hoeveel geld
aan externe partijen is
uitgegeven in 2018 en 2019 in
adviezen aan het college. Naam
organisatie, onderwerp,
projecten, advies en kosten op
een rij.
Agp 6 VVD vraagt tav prognose
2020/2023 hoe de
solvabiliteitsratio berekend wordt
en of dat klopt omdat de
schulden toenemen.
Agp 6 VVD wenst uitleg over de
schulden van 114 oplopend naar
123 miljoen.

De Ruiter

Agp 6 Vertrouwelijke toezegging
aan SP vertrouwelijke lijst met
panden en bijbehorende
boekwaarden.
Agp 6 SP tav schoonmaak
sporthal uitleg of het bedrag
gezien kan worden als voor- of
nadeel.

De Ruiter

22-102019
22-102019
22-102019

SD

Agp 3: Vraag van CDA over
Van Veen VT
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 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.

22-102019

22-102019

Griffie

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

SPP

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.

De heer Kwast heeft aangegeven voor
beantwoording, m.m.v. het Ministerie
van Defensie, meer tijd nodig te
hebben. Hij verwacht nu een reactie in
ieder geval binnen twee weken vanaf
vandaag verzorgd te hebben.
Afgedaan 20191030 Normaliter is de
kostenverdeling zó dat
wegbeheerder en grondeigenaar
(Laarbeek) de kosten voor
aanpassingen van de weg betalen
(de zgn. wegvaktheorie). Vandaar
dat specifiek voor dit knelpunt geen
middelen zijn opgenomen in de
begroting.

