23-6-2016

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

11-5-2017

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

Van Dijk

11-1-2018

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

De Ruiter SD

16-5-2018

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

Van Extel VT

13-6-2018

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

van Extel VT

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.
6-11-2019 De evaluatie van de
parkeernota staat op de
beleidsplanning voor de tweede
helft van 2019.
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

13-6-2018

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

De Ruiter SD

11-9-2019

de commissie wordt geïnformeerd
wanneer de weg tussen De MortelBakel aangepakt wordt zodra dit
bekend is.
wanneer een boerderijsplitsing wel of
niet gehonoreerd wordt, wordt goed
uitgelegd waarom

Van Dijk

11-9-2019

De raad wordt geïnformeerd via een
RIN of anderszins hoe en wanneer
weer verder gewerkt kan worden aan
bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen naar
aanleiding van de PAS-problematiek.

van Extel VT

23-102019

In het laatste kwartaal van 2019 wordt
een b&w-info georganiseerd over de
omgevingswet;

van Extel VT

23-102019

In 2020 wil het college in de commissie
stil staan bij het ondersteuningsteam.
Dan komen alle vragen aan bod, o.a.
stoppersregeling, welke bedrijven gaan
stoppen, welke zijn er bijgekomen,
knelpunten etc

Van Extel SPP

23-102019

De cijfers en lokaties die nu met
van Extel VT
betrekking tot knelpunten, stankoverlast
e.d. bekend zijn worden zo snel
mogelijk aangeleverd.
De vraag of grond, welke bij de
OB
milieustraat wordt aangeboden, wel op
PFAS wordt gecontroleerd wordt
schriftelijk beantwoord

11-9-2019

23-102019

OB

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.
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.
20191014 Laatste stavaza
ongewijzigd.
23-10-2019 op dit moment nog
niet bekend.

VT

Afgedaan 20191017 RIN is gepubliceerd in
Ibabs en opgenomen op de
postlijst voor de raad van 7
november 2019.

Afgedaan 20191030 Ingepland voor de
commissie R&M op 15 januari
2020

23-102019

23-102019
23-102019

23-102019

De commissie wordt geïnformeerd over
het IGP o.a. voor wat betreft
natuurcompensatie, welke kosten
hiermee gemoeid zijn en wie voor de
ambtelijke inzet betaalt.
In januari 2020 wordt het
stedenbouwkundig plan en het
inrichtingsplan voor het centrum van
Bakel in de commissie voorgelegd
Afspraken rondom het regionaal
bedrijventerrein komen in 2020 naar de
raad.

Afgedaan 20191030 Ingepland voor de
commissie R & M van 15 januari
2020
Van Dijk

SPP

Afgedaan 20191030 Ingepland voor
commissie R&M op 15 januari
2020 en Raad op 30 januari 2020

Van Dijk

SPP

20191030 De afspraken inzake
regionaal bedrijventerrein worden
in het eerste kwartaal 2020
gemaakt. Worden dan naar de
raad toe gebracht.

Het beleid en de afspraken rondom
legionella en overige afspraken met
sportverenigingen worden in 2020
voorgelegd aan de raad
De vraag of een ton budget voor het
onderwerp legionella voldoende is
wordt voor een antwoord doorgegeven
aan wethouder De Ruiter.

OB

23-102019

Er wordt vóór de raad nog
teruggekomen op de vraag of er budget
is opgenomen voor toeristische paden

OB

23-102019

Er wordt nog teruggekomen op het
Van Extel Griffie
onderwerp samenwerking MRE en alles
wat daar speelt zodat de raad daar
goed in meegenomen wordt

23-102019

BV

