Toezeggingen raad
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

20-04-17

Raad

05-07-18

agpt. 11. Beleidsplan
Steeghs BV
Gebouwen : Namens het
college zegt wethouder De
Ruiter toe dat harmonisatie
betrokken wordt bij evaluatie
subsidiebeleid.
Het college neemt de motie
van Extel VT
'sloopvoucher' over en zegt
daarmee toe dat hij
onderzoekt of in de gemeente
gebruik gemaakt kan worden
van deze voucher.

Raad

12-12-19

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

Raad

04-06-20

Raad

09-07-20

Raad

01-10-20

15. Vaststellen beleid
van Dijk
tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten; beslispunt
4 - Wethouder gaat kijken om
binnen de wettelijke
mogelijkheden bij SNFkenmerk kijken wat mogelijk
is .
15. Kadernota: DP ziet graag Van Extel OB
natuurontwikkelingen in
samenspraak met
Waterschap en Provincie.
Wethouder van extel zegt toe
in het najaar de raad bij te
praten over de lopen
projecten en ontwikkelingen.
Onveilige verkeerssituatie
Van Extel OB
N277 De Rips i.r.t.
landbouwverkeer. De
wethouder zegt toe de
situatie te herkennen en in
overleg te gaan met de
Provincie om de onveilige
situatie te verbeteren.

Voortgang moties

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

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.
In de maand september
worden er nog 2 of 3 locaties
bezocht

In overleg met de
wethouder wordt
voorgesteld om een
presentatie in de
commissie ruimte van
februari 2021 te houden.
Op 15 oktober vindt er een
overleg plaatst met de
provincie en komt dit
onderwerp aan de orde.
Hierna wordt er een overleg
met de wethouder ingepland.
10-12-2020 komend jaar
veranderd er heel veel
omtrent landbouwverkeer.
Voorgesteld is om in het
voorjaar van 2021 in gesprek
te gaan met de provincie.

SPP

Raad

07-11-19

Motie 6, visie leefbaarheid
kleine kernen

van Dijk

Raad

30-01-20

agp 17. Motie wateroverlast

van Extel OB

Raad

30-01-20

agp 13. Motie centrum Bakel
PvA verkeer en parkeren

van Dijk

SPP

Raad

30-01-20

agp 13. Motie centrum Bakel
onderzoek MFA

van Dijk

SPP

Raad

04-06-20

Motie doortrekken snelweg
A77 naar A50-N279

van Dijk

SPP

Afgedaan

Afgedaan

in 2021

20200519 Is besproken in de
voorbereiding met de Raad.
Wordt meegenomen in de
omgevingsvisie
Op 26 februari zijn er offertes
opgevraagd bij drie partijen:
Sweco, Wareco en Royal
Haskoning DHV. Op vrijdag 6
maart 2020 vindt er een
gesprek plaats met een
afvaardiging van de bewoners
van Schutsveld. Tijdens dit
gesprek worden de stand van
zaken en het vervolgproces
toegelicht. Op 26 heeft er een
overleg met de raadsfracties
plaatsgevonden. Conclusie
van dit overleg:
- Niet eerder betrokken
bureau wordt uitgenodigd
voor een gesprek met
afgevaardigde van de raad. In
dit gesprek wordt bepaald wat
de raad gewenst vindt.
- De Raad ontvangt het
verslag van 26 mei.
- De bewoners worden z.s.m.
geïnformeerd over het proces.
Op 1 september vindt er een
nieuw overleg plaats met de
raadsfracties om de huidige
offerte te bespreken en
eventuele aanpassingen door
te geven. 22-10-2020 Het
verslag van de bijeenkomst
van 1 september is op 15
september naar de
fractievoorzitters verstuurd.
Tijdens de bijeenkomst is
besloten om de bevindingen
van het adviesbureau
RoyalHaskoning DHV via een
B&W-info aan de
fractievoorzitters te
presenteren. De B&W-info
wordt gepland. Op 16
december vindt er een B&Winfo plaats over dit onderwerp.
Op 17 december heeft de
raad tevens een RIN
ontvangen ter afhandeling
van de motie.
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.

Motie voorzieningen
van Extel VT
permanente teeltmaatregelen
Coopmans-DP /
overgenomen
SPP
Motie Gemert centrum

Raad

09-07-20

Raad

01-10-20

Raad

01-10-20

Motie alternatieven Rooije
Hoefsedijk 41

van Extel SPP

Raad

12-11-20

Motie 1. lagere grondprijzen
voor starters in kleinste
kernen (begrotingsraad)

Van Dijk

Raad

12-11-20

OB

Raad

12-11-20

Motie 3. mobiel groen
Van Dijk
centrum Gemert
(begrotingsraad)
Motie 4. HUB voor deelauto's Van Dijk
(begrotingsraad)

Raad

12-11-20

Motie 5. Solidariteitsoproep
(begrotingsraad)

Steeghs

SD

Raad

12-11-20

Motie 6. opstellen cultuurvisie Steeghs
(begrotingsraad)

SD

Raad

12-11-20

SD

Raad

12-11-20

Raad

12-11-20

Motie 7. Syntheseklas en
Steeghs
project laaggeletterdheid
(begrotingsraad)
Motie 8. opstellen beleid en
Van Dijk
beheersplan spelen en
bewegen openbare ruimte
(begrotingsraad)
Motie 9. actief op zoek naar
Van Dijk
wateropslag (begrotingsraad)

Raad

12-11-20

Van Dijk

SPP

Raad

12-11-20

Van Dijk/
Steeghs

SPP/S
D

Raad

12-11-20

Raad

12-11-20

Motie 10. onderzoek
ondersteunen jongere
woningzoeker
(begrotingsraad)
Motie 11. sneller bouwen in
Gemert-Bakel
(begrotingsraad)
Motie 12. omgevingsvisie
(begrotingsraad)
Motie 13. openbaar vervoere
knooppunt (begrotingsraad)

Van Dijk

SPP

Raad

12-11-20

Van
Veen

Directie

Raad

12-11-20

Motie 15. besparing door
procesverbetering interne
organisatie GB
(begrotingsraad)
Motie 16. minimaal 2,6 fte
jongerenwerkers GB
(begrotingsraad)

Steeghs

SD

SPP

SPP

In 2021

8/10/20: Wethouder van Dijk
bespreekt in de stuurgroep
Gemert-centrum 5/10/20 het
verzoek van de Dorpspartij
om een proef om Kerkstraat
en Ridderplein vóór 1 jaar af
te sluiten. En rapporteert
vervolgens een voorstel incl.
financiering terug aan de
raad.
20201130 Dot onderwerp
wordt meegenomen in de
discussie van de werksessie
van de raad op 2 december.
"Koersdocument
omgevingsvisie
20201203 Er wordt ingestemd
met de motie. In de nota
grondprijzen 2021 wordt dit
opgenomen.

20201203 Motie is
aangenomen. Wordt
meegenomen in de
Gemertcentrumplannen.

20210128 begrotingswijziging
naar de raad

OB

OB

Van Extel SPP

20210128 begrotingswijziging
naar de raad

Raad

12-11-20

Raad

10-12-20

Raad

10-12-20

Raad

10-12-20

Motie 17. onderzoek RKC
van de overgang van de
jeugdhulptaken van Kluppluz
naar stichting GOO
(begrotingsraad)
Motie voorkeursrecht Bakel
(unaniem aangenomen)
Motie initiatieven rondom
feestdagen (unaniem
aangenomen)
Motie Kerstuitkering
toeslagenouders (unaniem
aangenomen)

RKC

Raad

Van Extel SPP

Steeghs

SD

Toezeggingen
commissies
Cie Fin. 04-09-18
en
Bestuu
r

In raadsreglement opnemen Griffie
dat alle bestuurders, raadsen commissieleden een VOG
moeten overleggen (nav
integraal veiligheidsplan).
Een concept klaar hebben
voor fvo 13 september.

Cie Fin. 15-9en
2020
Bestuu
r

6. Presentatie Uitvoering
motie; Arbeidsmigranten –
inzicht en toeristenbelasting
Wethouder van Dijk zegt toe
te onderzoeken of het
mogelijk is met de huisvester
af te spreken dat hij vertrek
van arbeidsmigranten bij de
gemeente meldt.
6. Presentatie Uitvoering
motie; Arbeidsmigranten –
inzicht en toeristenbelasting
Wethouder van Dijk zegt toe
te informeren naar de
mogelijkheid om via
uitzendbureaus aan
informatie over verblijfplaats
arbeidsmigranten te
verkrijgen
7. 3e financiële rapportage
Wethouder van Dijk zegt toe
op het moment dat de
projecten zijn afgesloten een
bezoek te organiseren aan de
sporthal en zwembad.
7. 3e financiële rapportage
Wethouder van Dijk zegt toe
het verzoek om bijgepraat te
worden over Doctor de
Quayweg op te pakken.

Cie Fin. 15-9en
2020
Bestuu
r

Cie Fin. 15-9en
2020
Bestuu
r
Cie Fin. 15-9en
2020
Bestuu
r

Griffie

on hold

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.

van Dijk

van Dijk

van Dijk

BV

20200930 Wordt nog gepland

van Dijk

OB

20200930 Wordt nog gepland
na projectencollege 8
december.

Cie Fin. 13-10en
2020
Bestuu
r

Cie Fin. 24-11en
2020
Bestuu
r

Cie Fin. 24-11en
2020
Bestuu
r

Cie Fin. 24-11en
2020
Bestuu
r

Cie Fin. 24-11en
2020
Bestuu
r
Cie Fin.
en
Bestuu
r
Cie Fin.
en
Bestuu
r

24-112020
24-112020

Cie Fin. 24-11en
2020
Bestuu
r
Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r
Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r

Portefeuillehouder van Veen van Veen
zegt toe via een afspraak met
burgemeester Blanksma na
te gaan hoe het project vanuit
de Rijksoverheid mbt het
bedrijventerrein Helmond
geregeld is en hoeveel dit
kost.
Agp 6. Wethouder Van Dijk
Van Dijk SPP
zegt toe in afstemming met
collega Ruimte tot een
procedurevoorstel te komen
over de veronderstelde link
tussen het exploitatieplan en
de mogelijke ruimtelijke
ontwikkeling aan de
Groeskuilen (Oeverlanden);
Agp 7. Belasting en
legesvergordening Wethouder van Dijk zegt toe
een informatieavond te
organiseren over afval en
hiervoor de directeur van
Blink uit te nodigen.
Agp 8. BSOB - Wethouder
van Dijk zegt toe via B&W
info de commissie- en
raadsleden bij te praten over
BSOB in het algemeen en
specifiek over de inning van
de toeristenbelasting.
Agp 9. Voorkeursrecht Wethouder van Dijk zegt toe
in gesprek te gaan met
ondernemersvereniging en
dorpsoverleg.
Agp 9. Wethouder van Dijk
zegt toe op een later stadium
in het proces een B&W info te
organiseren.
Agp 9. Voorkeursrecht Wethouder van Dijk maakt op
korte termijn een afspraak
over het onderwerp
voorkeursrecht
bedrijventerreinen met
raadslid Coopmans.
Agp 10. HUP Portefeuillehouder van Veen
zegt toe voor 1 mei een B&W
info / werksessie m.b.t.
prioriteitsstelling te
organiseren.
Agp 5. 1e begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
de opbouw van de dekking
van de syntheseklas aan de
raad te verstrekken.
Agp 6. 2e begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
de vooraf toegestuurde
vragen van de Dorpspartij
schriftelijk te beantwoorden.

Van Dijk

OB

20201210 Donderdag 10
december is er om 19.00 uur
een besloten
raadsvergadering over dit
onderwerp.
Door de wethouders zal dan
een antwoord gegeven
worden op de door de
gemeenteraad gestelde
vragen.
Q1 2021

Van Dijk

BV

Nog te plannen

Van Dijk

SPP

Van Dijk

SPP

Van Dijk

SPP

Van
Veen

VT

Van Dijk

Van Dijk

20201203 BenW info
"Prioriteiten Handhaving"
ingepland op 21 april 2021.

Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r
Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r

Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r

Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r

Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r

Cie Fin. 12-1en
2021
Bestuu
r

Agp 6 2e begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
na te gaan op welke manier
er een concurrentieanalyse is
opgenomen in het
haalbaarheidsonderzoek.
Agp 7. 3e
begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
navraag te doen of parkeren
voor omwonende aan het
Sint Wilbertsplein geregeld
wordt d.m.v. vergunning.
Agp 7. 3e
begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
de specificatie van 182.000,(proceskosten en uitwerking
centrum Bakel) aan de raad
te verstrekken.
Agp 7. 3e
begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
navraag te doen naar het
advies van de
bezwarencommissie m.b.t.
verkeerstelling Bakel.
Agp 7. 3e
begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
de bewoners te betrekken
tijdens de diverse fases van
de werkzaamheden op het
Sint Wilbertsplein.
Agp 7. 3e
begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
een terugkoppeling van de
gesprekken met de
Heemkunde kring en de Stem
van Bakel te geven.

Van Dijk

Van Dijk

Van Dijk

Van Dijk

Van Dijk

Van Dijk

Cie
R&M

13-62018

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

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

23-102019

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

20201026 In november
ontvangt de gemeenteraad
een RIN met de stand van
zaken. NOG NIET
ONTVANGEN BIJ DE
GRIFFIE

Cie
R&M

23-102019

Cie
R&M

23-102019

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.

Van Dijk

SPP

BV

BV

Nog te doen

Cie
R&M

23-102019

Cie
R&M

13-52020

Cie
R&M

16-92020

Cie
R&M

16-92020

Cie
R&M

14-102020

Cie
R&M

25-112020

Cie
R&M

25-112020

Cie
R&M

13-12021

Er wordt nog teruggekomen
Van Extel Griffie
op het onderwerp
samenwerking MRE en alles
wat daar speelt zodat de raad
daar goed in meegenomen
wordt
Het beleid splitsing
van Extel VT
boerderijen wordt opnieuw op
de agenda gezet (juni
commissie, juli raad)

BP De Oude Bron in Handel:
de planning voor de
behandeling van dit plan in
de raad wordt zo snel
mogelijk schriftelijk aan de
raad verzonden.
De onderzoeksvraag mbt het
onderzoek cultuurhuizen zou
voordat de opdracht uitgezet
wordt teruggelegd worden
naar de commissie/raad.
Wethouder van Extel zegt toe
dit na te gaan en hier op
terug te komen.
Na de uitspraak RvS over
bestemmingsplan
Buitengebied 2017 wordt een
b&w info gehouden vóórdat
dit in het college besproken
wordt.
Agp
5.Woningbouwprogrammerin
g - Wethouder van Extel-van
Katwijk zegt toe dat voordat
volgend kwartaal dit
onderwerp weer op de
agenda staat van de
commissie een afspraak
tussen raad en Goed Wonen
ingepland wordt om het
onderwerp sociale huur te
bespreken.
Agp 7. BIZ - Wethouder van
Dijk zegt toe de vragen die
nog open staan schriftelijk
vóór de raadsvergadering te
beantwoorden
Agp 5. Wethouder van Dijk
zegt toe de vragen die nog
open staan schriftelijk te
beantwoorden en het
verkeersrapport en een

van Extel SPP

Van Dijk

SD

van Extel VT

van Extel SPP

Van Dijk

SPP

20191107 Geagendeerd voor
raadsvergadering op 9 juli
2020. 20200519 De planning
is herzien (vanwege
coronamaatregelen) en
hierdoor één
raadsvergadering
opgeschoven. Zie toezegging
13-5-2020.20200519 Wordt
voorgelegd tijdens de
raadsvergadering van 1
oktober 2020. 20201008 naar
aanleiding van verzoek van
raadslid wordt een rondleiding
in het buitengebied tav de
boerderijsplitsingen
voorbereid. Griffie zoekt een
datum.
20200924 Onderwerp is
geagendeerd voor POHO
Projecten op 28 september
om met de portefeuillehouder
te bespreken..

Een voorstel volgt in het
eerste kwartaal van 2021.

20201029 Wachten op
uitspraak RvS.

samenvatting van de
belangenafweging ruim vóór
de raadsvergadering toe te
zenden .

SD

Cie SD, 20-2S&O
2020

Agp 8 Kadernota GGD: De
wethouder zegt toe De
mogelijkheden te
onderzoeken De
ambulancezorg op Uden te
oriënteren.

Cie SD, 20-2S&O
2020

Agp 8 kadernota GGD: De
wethouder gaat verder in
gesprek over terugbrengen
van de
consultatiebureaufunctie
Bakel / Milheeze.

Steeghs

SD

Cie SD, 26-11S&O
2020

Mondelinge vragen van
Steeghs
commissieleden aan het
college: De wethouder zegt
toe op een zo kort mogelijke
termijn een presentatie van
het gebiedsteam aan de
raadscommissie SDSO te
organiseren.
De wethouder zegt toe het tzt Steeghs
door het stichtingsbestuur
vastgestelde huishoudelijk
reglement ter inzage te
leggen tbv de
raad(scommissie).

SD

Cie SD, 9-12S&O
2020

SD

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. Gesprekke
n worden hervat zodra dit
kan.

