Voortgang moties
Raad 30-01-20

agp 13. Motie centrum
Bakel PvA verkeer en
parkeren

Claassen SPP

Raad 30-01-20

agp 13. Motie centrum
Bakel onderzoek MFA

Claassen SPP

Raad 04-06-20

Motie doortrekken
snelweg A77 naar A50N279
Motie voorzieningen
permanente
teeltmaatregelen
Coopmans-DP /
overgenomen
Motie witte anjer perkje
CDA-Janszen /
overgenomen

Claassen SPP

Raad 01-10-20

Motie Gemert centrum

Claassen SPP

Raad 01-10-20

Motie alternatieven
Rooije Hoefsedijk 41

van
Zeeland

Raad 12-11-20

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

Claassen SPP

Raad 09-07-20

Raad 09-07-20

van
Zeeland

VT

Van
Veen

AO

SPP

20200430 Het plan van aanpak is
afhankelijk van het
haalbaarheidsonderzoek MFA en de
tijdelijke afsluiting Sint Wilbertsplein.
13/4/21: Het haalbaarheidsonderzoek ligt
op 22 april 2021 voor ter besluitvorming bij
de gemeenteraad. Bij de vervolgfase wordt
het voorgestelde plan van aanpak
opgesteld.
20200430 De aanvullende
onderzoeksvraag is meegenomen in het
haalbaarheidsonderzoek MFA.
13/4/21: Het haalbaarheidsonderzoek ligt
op 22 april 2021 voor ter besluitvorming bij
de gemeenteraad.
Afgedaan 20210224 RIN afhandeling van de motie
24-2-21
doortrekken A77
In 2021

Omdat de witte anjer in mei bloeit, wordt
vanaf 2021 jaarlijks in mei zowel in Gemert
als in Bakel een grote bloembak gevuld met
witte anjers als eerbetoon aan de
Veteranen. 20201210 De heer Van Loon
merkt op dat de motie Witte anjer van 9 juli
2020 niet volgens de oorspronkelijke
bedoeling is uitgevoerd. Die bedoeling was
om veteranen de gelegenheid te geven om
bij het perkje gevallenen te eren. Hij vraagt
het college om alsnog invulling aan de
motie te geven als bedoeld. 20210408 Aan
de motie wordt invulling gegeven door het
gereedmaken van een witte anjerperkje in
Gemert waar dan gelegenheid is om
gevallenen te eren; streefdatum 4 mei
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.
13/4/21: Door de werkgroep sfeer en
beheer wordt op 10 mei richting de
stuurgroep een voorstel gedaan voor het
autoluw maken van het centrum. Een
uitwerking van dit voorstel, wordt na
akkoord van de stuurgroep, voorgelegd aan
college en raad, incl. hoe om te gaan met
de proef.
20201130 Dit 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.

Raad 12-11-20

Motie 3. mobiel groen
centrum Gemert
(begrotingsraad)

Claassen SPP

Raad 12-11-20

Motie 4. HUB voor
deelauto's
(begrotingsraad)
Motie 5.
Solidariteitsoproep
(begrotingsraad)

Claassen SPP
Steeghs

SD

Raad 12-11-20

Motie 6. opstellen
cultuurvisie
(begrotingsraad)

Steeghs

SD

Raad 12-11-20

Motie 8. opstellen
beleid en beheersplan
spelen en bewegen
openbare ruimte
(begrotingsraad)
Motie 9. actief op zoek
naar wateropslag
(begrotingsraad)

Claassen OB

Raad 12-11-20

Motie 10. onderzoek
ondersteunen jongere
woningzoeker
(begrotingsraad)

Claassen SPP

Raad 12-11-20

Motie 11. sneller
bouwen in GemertBakel (begrotingsraad)

Steeghs

SD

Raad 12-11-20

Motie 12.
omgevingsvisie
(begrotingsraad)

Van
Extel

SPP

Raad 12-11-20

Raad 12-11-20

Claassen OB

In het concept centrumplan Gemert 20222032 op hoofdlijnen (visie) is na een
werksessie met diverse belanghebbenden
een schets van het Ridderplein gemaakt
waarbij zowel een voorstel is gedaan voor
mobielgroen in bakken als voor extra
bomen. Wanneer de gemeenteraad instemt
met het centrumplan wordt dit verder
uitgewerkt met gebruikers en
aanwonenden.Voor de inrichting van de
hoofdstraat is de stuurgroep-werkgroep
'Sfeer en Beheer' aan de slag samen met
Denkkamer om het idee uit te werken.
20201203 Motie is aangenomen. Wordt
meegenomen in de
Gemertcentrumplannen.
Afgedaan Staat op de agenda van communicatie en
22-4-2021 wordt aandacht aan besteed. Begin februari
hebben is bv een artikel in het Gemerts
Nieuwsblad geplaatst over het zelf regelen
van Huishoudelijke hulp
In de raadsvergadering 12-11 is gesproken
over het opstellen van een cultuurvisie/beleid waarop de wethouder heeft
aangegeven dat hiervoor geen ruimte is
binnen de huidige capaciteit. Als de raad dit
wenst dan moeten daarvoor middelen
beschikbaar worden gesteld. Wethouder
heeft tevens aangegeven dat er (binnen de
huidige formatie) wel ruimte is voor het
opstellen van een cultuuroverzicht van de
organisaties en verenigingen, die hier
onderdeel van uitmaken van het
cultuuraanbod in onze gemeente. Dit
overzicht kan oktober 2021 worden
opgeleverd.
2-2-2021 de uitvraag wordt geformuleerd.
Na selectie van de externe partij volgt een
meer concrete planning.
Afgedaan Wordt meegenomen in de presentatie
22-4-2021 welke in de commissie R&M op 31 maart
wordt gegeven over de
natuurontwikkelingen in samenspraak met
het waterschap en de provincie.
Er wordt beleid opgesteld met
randvoorwaarden voor het realiseren van
tiny houses welke inmiddels door het
college is vastgesteld. Het beleid zal 10-06
aan de raad worden voorgelegd.
Waar mogelijk wordt de bouw van
woningen versneld. De raad is
geinformeerd over de planning van de
projecten en de in aanbouw genomen
woningen in de commissie R en M van 31
maart. Voor de aanpak van doorstroming
op de woningmarkt is het deel sociale huur
en de mogelijkheden hierin door SD
opgepakt. Ook het beleid voor Tiny Houses
wat momenteel wordt opgesteld geeft
directe invulling aan deze motie. Dit beleid
zal 10-06 aan de raad worden voorgelegd
Bij de vaststelling van het koersdocument
op 16 april zal ook het vervolgproces
toegelicht worden waarbij rekening wordt

gehouden met deze motie
Raad 12-11-20
Raad 12-11-20

Raad 12-11-20

Raad 10-12-20

Raad 10-12-20

Raad 28-01-21
Raad 18-03-21

Motie 13. openbaar
vervoere knooppunt
(begrotingsraad)
Motie 15. besparing
door procesverbetering
interne organisatie GB
(begrotingsraad)
Motie 17. onderzoek
RKC van de overgang
van de jeugdhulptaken
van Kluppluz naar
stichting GOO
(begrotingsraad)
Motie voorkeursrecht
Bakel (unaniem
aangenomen)

Van Dijk

SPP

Van
Veen

Directie

RKC

Raad

Van
Zeeland

SPP

Motie initiatieven
rondom feestdagen
(unaniem
aangenomen)
Motie solitaire
recreatiewoningen
Motie Lokale politiek
dichter bij de burgers
brengen

van
Veen

VT

van
Zeeland
Van
Veen

VT
Griffie

Verkenning openbaar vervoerknooppunt in
maart 2021 afgerond. Zoeklocaties zijn
opgenomen in centrumplan Gemert
20210128 begrotingswijziging naar de raad.
Resultaten worden voor de zomervakantie
2021 verwacht
De opgevraagde stukken zijn verzonden
naar de rekenkamercommissie

afgedaan De toelichting over het voorkeursrecht is
22-4-2021 gegeven aan raadslid Coopmans. Bij dit
overleg is ook een afvaardiging van de
fracties Sociaal Gemert-Bakel, VVD en
Dorpspartij aangeschoven.

