Toezeggingen raad
raad

28-12016

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

VT

20-04- agpt. 11. Beleidsplan
Steeghs BV
17
Gebouwen : Namens het
college zegt wethouder
De Ruiter toe dat
harmonisatie betrokken
wordt bij evaluatie
subsidiebeleid.
VT
Raad 05-07- Het college neemt de
van
18
motie 'sloopvoucher' over Zeeland
en zegt daarmee toe dat
hij onderzoekt of in de
gemeente gebruik
gemaakt kan worden van
deze voucher.

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.
20210406 bezien of evaluatie nu mogelijk is.
Dit zal onderdeel uitmaken van de evaluatie
van het subsidiebeleid in 2019.

raad

BV

Raad 12-12- Nachtregister; systeem
19
tijdig evalueren en daar
ondernemers bij te
betrekken.

van
Veen

Raad 04-06- 15. Vaststellen beleid
20
tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten;
beslispunt 4 - Wethouder
gaat kijken om binnen de
wettelijke mogelijkheden
bij SNF-kenmerk kijken
wat mogelijk is .
Raad 09-07- 15. Kadernota: DP ziet
20
graag
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.
Raad 01-10- Onveilige
20
verkeerssituatie 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.

Claassen VT

Van
Zeeland

OB

Van
Zeeland

OB

Raad 10-12- BIZ Namens het college Claassen SPP
20
zegt wethouder Van Dijk
toe dat zij zich maximaal
inzet voor een goede
vertegenwoordiging van
alle ondernemers in het
stichtingsbestuur met een
onafhankelijk voorzitter.

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.
Afhankelijk In de maand september worden er nog 2 of 3
van
locaties bezocht | 20210124 In verband met
situatie
Covid 19 wordt dit vooralsnog opgeschoven
Corona
Wordt meegenomen bij de uitwerking van het
beleid

afgedaan
22-4-2021

In overleg met de wethouder wordt voorgesteld
om een presentatie tijdens een B&W-info op 23
maart 2021. De presentatie en antwoorden op
de gestelde vragen tijdens de B&W-info zijn op
6 april doorgestuurd.

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. 14-4-2021 Er wordt contact
opgenomen met de Provincie om een gesprek
in te plannen.
Het bestuur van de BIZ stichting is in
oprichting, ook in overleg met stuurgroep
Gemert Centrum en overige ondernemers.
Inmiddels zijn er zo goed als zeker 5
bestuursleden gevonden, waarvan 3
detailhanden en 2 horeca. Naar een
bestuurslid uit de dienstverlening sector en
onafhankelijke voorzitter wordt nog gezocht.

