raad

28-12016

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

Van
Extel

VT

raad

20-0417

De
Ruiter

BV

Raad

05-0718

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

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

Raad

26-0919

Motie Trap op Trap af

Steeghs SD

Raad

26-0919

Motie Instemmen met
uitzonderingen
woningbouwprogramma 2019

van
Extel

SPP

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.

On Hold

Afgedaan

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
haken 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 financiële 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 motie wordt ingediend
door de raadsfracties CDA en
SP. De motie roept het college
op om, bijvoorbeeld met een
krachtige brief, een duidelijk
signaal af te geven aan de
regering over irritatie en het
gevoel van oneerlijkheid bij de
gemeente over de wijze
waarop zorgbudgetten
verdeeld worden.
De heer Vogels dient motie
nr.1 , aanvankelijk
amendement nr.1 , in. De
motie heeft als strekking om
het college alle na 26 maart
ingediende
woningbouwinitiatieven in
behandeling te doen nemen.
De motie wordt met algemene
stemmen aangenomen.
20200305 De directie is met
het bestuur in overleg over
benodigde capaciteit om
alle woningbouwinitiatieven
te kunnen doen.
20200519 Het college heeft
besloten voor dit doel extra
capaciteit in te huren. De
daarmee gemoeide kosten

worden op de gebruikelijke
wijze verhaalt door vooraf
overeenkomsten te sluiten
met initiatiefnemers.
van Dijk SPP

Raad

07-1119

Motie omvormen
evenmententerrein Gemert

Raad

07-1119

Raad

07-1119

Motie stimuleren bijen en vogels
door bloemrijke akkers
(gewijzigde versie)
Motie 6, visie leefbaarheid kleine
kernen

Raad

07-1119

Motie formeren werkgroep
Omgevingsvisie

van
Extel

SPP

Raad

12-1219

Nachtregister; systeem tijdig
evalueren en daar ondernemers
bij te betrekken.

van
Veen

BV

Raad

30-0120

agp 12. Motie verkeer irt kasteel
Gemert

de
Ruiter

SPP

Raad

30-0120

agp 17. Motie wateroverlast

van
Extel

OB

Raad

30-0120

agp 13. Motie centrum Bakel PvA van Dijk SPP
verkeer en parkeren

Raad

30-0120

agp 13. Motie centrum Bakel
onderzoek MFA

Cie Fin. 04-09en
18
Bestuur

20200430 Wordt
meegenomen in het
koersdocument
omgevingswet én in het
stedenbouwkundig plan
incl. verkeersplan voor
Gemert-centrum.

OB

van Dijk SPP

van Dijk SPP

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.

Griffie

Afgedaan

20200519 Is besproken in
de voorbereiding met de
Raad. Wordt meegenomen
in de omgevingsvisie
20200431 wethouder van
Extel heeft eerder
aangegeven “Het is aan de
raad om een werkgroep,
klankbordgroep
omgevingsvisie te
formeren”

20200430 Deze motie is in
behandeling, gelijktijdig met
de behandeling van de
vergunningaanvraag voor
fase 1b.
Bijeenkomst georganiseert
met de
fractievertegenwoordigers inmiddels zijn er 3 offertes
ontvangen - gekeken wordt
hoe we het proces verder
vervolgen
20200430 Het plan van
aanpak is afhankelijk van
het haalbaarheidsonderzoek
MFA en de tijdelijke
afsluiting Sint Wilbertsplein.
20200430 De aanvullende
onderzoeksvraag is
meegenomen in het
haalbaarheidsonderzoek
MFA.
20200228 De raad kan een
voorstel tegemoetzien in
aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen
2022. De behoefte aan v.o.g.screening van alle lokale
politieke ambtsdragers is
besproken met de
fractievoorzitters en is
opgenomen in het door de
raad in december 2018
vastgestelde integrale

veiligheidsplan. Nadere
toelichting is opgenomen in
IBabs.
Cie Fin. 09-10en
18
Bestuur

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.

De
Ruiter

SD

Cie Fin. 22-10en
2019
Bestuur

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 7 Inzake zienswijze
kadernota BSOB, toezegging
schriftelijke beantwoording
vragen van DP en SGB

De
Ruiter

BV

De
Ruiter

BV

Cie Fin. 18-2en
2020
Bestuur

Agp 8 inzake Woonwagens, om
hoeveel standplaatsen gaat het

De
Ruiter

BV

Cie Fin. 18-2en
2020
Bestuur

Agp 8 Inzake Woonwagens,
De
vertrouwelijk verstrekken
Ruiter
document overdracht
woonwagens aan Goed Wonen
Agp.4c termijnplanning; Urgentie
van de verzoek overbrengen aan
het college om de woonvisie
inclusief woningbouwprogramma
te behandelen.

BV

Cie Fin. 18-2en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

BSOB zienswijze begroting 2021
en zienswijze op 1e
begrotingswijziging
Schriftelijk antwoord op vraag
waarom kosten robotisering, niet
in oorspronkelijke begroting 2020
waren opgenomen.

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

MRE Vaststellen zienswijze
De
concept begroting 2021;
Ruiter
Wethouder zegt toe om in het AB
over te brengen dat
doelstellingen MRE scherper
uitgewerkt worden in resultaten in
de begroting 2021.
MRE Vaststellen zienswijze
concept begroting 2021; Stand
van zaken delen maatregelen op
MRE-niveau rondom corona.

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

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

20200520 Het volgende AB
is op 1 juli. Wethouder de
Ruiter zal dit punt dan
inbrengen.

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur
Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur
Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur
Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie Fin. 12-5en
2020
Bestuur

Cie
R&OB

23-62016

MRE Vaststellen zienswijze
concept begroting 2021; Stand
van zaken opleveren van de
bijdrage van 5 ton van Brainport
aan het kasteel. Delen van de
spelregels die gelden om in
aanmerking te komen voor de
bijdrage van Brainport.
Bezien in hoeverre nationaliteit
arbeidsmigranten achterhaald
kan worden, zodat voorlichting
aan arbeidsmigranten zoveel
mogelijk in eigen taal
aangeboden kan worden.
Verantwoordelijkheid ligt
overigens bij de werkgever.
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Uitleg geven
hoe tot het bedrag van 1 fte
85.000 euro is gekomen
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Scherper
beeld krijgen ten aanzien van
resterende arbeidsmigranten
(nav PON-berekening –
opmerking VVD), waar zitten
deze personen en hoe zorgt de
gemeente ervoor dat dan ook de
toeristenbelasting geïnd wordt?
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Aangeven in
hoeverre, ook na de brief van de
minister van BZK, de
rechtsbescherming van
arbeidsmigranten geregeld is,
binnen het perspectief van
scheiden wonen-werken?
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Uitzoeken of
het keurmerk ook voor bestaande
locaties geldt
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Proces
toelichten zoals dat is doorlopen
van 0 - tot nu
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Koppeling
BRP en terrein werkgever.
Nakijken of de ICT-architectuur
hierop kunt inrichten
(aan/afmelden
arbeidsmigranten)?
Beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; Nakijken of er
een audit voor bestaande
locaties mogelijk is.
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

4/7 - De financiële 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.

Cie
R&M

13-62018

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

VT

20180823 in okt/nov volgt
hierover een B&W-info met
overleg. 20181101 B&W info
op 16 januari 2019. 20180122
Opstellen beleid en uitvoering
opschonen lijst in 2020-2025.

Cie
R&M

13-62018

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

SD

Cie
R&M

11-92019

wanneer een boerderijsplitsing
wel of niet gehonoreerd wordt,
wordt goed uitgelegd waarom

van
Extel

VT

Cie
R&M

23-102019

Afspraken rondom het regionaal
bedrijventerrein komen in 2020
naar de raad.

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. 20191014
Laatste stavaza ongewijzigd.
20191107 Geagendeerd voor
raadsvergadering op 9 juli
2020. 20200519 De planning
is herzien (vanwege
coronamaatregelen) en
hierdoor één
raadsvergadering
opgeschoven. Zie toezegging
13-5-2020.
20191030 De afspraken
inzake regionaal
bedrijventerrein worden in het
eerste kwartaal 2020
gemaakt. Worden dan naar de
raad toe gebracht.
20200123 De planning is
geactualiseerd. In mei 2020
wordt de raad geinformeerd
alvorens de gemaakte
afspraken van de
Peelgemeentes worden
ingebracht bij de
Ontwikkeldag van 17 juni
2020.

Cie
R&M

23-102019

Het beleid en de afspraken
rondom legionella en overige
afspraken met sportverenigingen
worden in 2020 voorgelegd aan
de raad

BV

Afgedaan

Cie
R&M

23-102019

Cie
R&M

23-102019

Cie
R&M

13-52020

Cie
R&M

13-52020

Er wordt schriftelijk antwoord
gegeven over de planning van de
evaluatie van het maai- en
bermbeheer

OB

Cie
R&M

13-52020

Er wordt schriftelijk antwoord
gegeven op de vraag wat er nog
gaat gebeuren met de motie
“fietsverbinding net niet”.

OB

Cie SD, 21-11S&O
2019

Cie SD,
S&O

De vraag of een ton budget voor
het onderwerp legionella
voldoende is wordt voor een
antwoord doorgegeven aan
wethouder De Ruiter.
Er wordt nog teruggekomen op
het onderwerp samenwerking
MRE en alles wat daar speelt
zodat de raad daar goed in
meegenomen wordt
Het beleid splitsing boerderijen
wordt opnieuw op de agenda
gezet (juni commissie, juli raad)

BV

Van
Extel

Griffie

van
Extel

VT

Agpt. 6. Verordening
Steeghs SD
kwijtscheldingsregeling
gemeentelijke belastingen: De
wethouder zegt een schriftelijke
gedetailleerde uitleg toe over de
verschillende
vermogensvrijlatingen in
enerzijds de bijstand
(Participatiewet) en anderzijds de
Invorderingswet, alsmede de
achtergronden en uitwerking
daarvan.
De wethouder zegt toe De
Steeghs SD
mogelijkheden te onderzoeken
De ambulancezorg op Uden te
oriënteren.

20-22020
Cie SD,
S&O

De wethouder gaat verder in
gesprek over terugbrengen van
de consultatiebureaufunctie
Bakel / Milheeze.

Steeghs SD

Zodra lokaal alcohol- en
drugsbeleid gereed is, zal de
wethouder de raad(scommissie)
betrekken.

Steeghs SD

20-22020
Cie SD,
S&O
20-22020

20200519 Wordt voorgelegd
tijdens de raadsvergadering
van 1 oktober 2020.

Afgedaan
2-4-2020

De antwoorden op deze
vragen zijn per mail naar de
raad gestuurd. 20200203
antwoorden door de griffie
opgenomen en doorgestuurd
naar de raadsleden

De ambulance uit Uden wordt
ingezet als
“burendienst” wanneer het
nodig is. Dit is het geval voor
alle ambulances op de grens
met andere regio’s en v.v. In
2020 wordt het spreidingsplan
van de ambulance opnieuw
geavalueerd. De cijfers van
2019 zijn opgevraagd bij de
GGD maar door de drukte van
de Corona zijn deze nog niet
aangeleverd.
De gesprekken lopen
vertraging op door Corona
maar zijn nog steeds gaande.
Door Corona zijn de
medewerkers van de GGD
ingezet bij andere dringende
werkzaamheden. Gesprekken
worden hervat zodra dit kan.

Cie SD, 20-2S&O
2020

Cie SD, 20-2S&O
2020

De wethouder verwacht dat met Steeghs SD
de passage “onvoldoende
middelen om in te spelen op
ontwikkelingen” bedoeld is aan te
geven dat het toenemend
moeilijk is om voldoende
geschoold ambulance personeel
te vinden. Of deze interpretatie
correct is laat zij de raad
schriftelijk weten.
Zodra weer mogelijk wordt via de Steeghs SD
griffie een werkbezoek van of
presentatie aan de
raadscommissie georganiseerd
ism FACT team GGZ Oost
Brabant.

De betreffende passage heeft
betrekking op de situatie
waarvoor de bestuursopdracht
gegeven is. De
bestuursopdracht is er juist op
gericht om dit te verbeteren.

