VT

raad 09Motie voorzieningen
07-20 permanente teeltmaatregelen
Coopmans-DP /
overgenomen

van
Zeeland

raad 01Motie Gemert centrum
10-20

Claassen SPP

raad 12Motie 3. mobiel groen
11-20 centrum Gemert
(begrotingsraad)

Claassen SPP

raad 12Motie 8. opstellen beleid en
11-20 beheersplan spelen en
bewegen openbare ruimte
(begrotingsraad)

Claassen OB

raad 12Motie 10. onderzoek
11-20 ondersteunen jongere
woningzoeker
(begrotingsraad)

Claassen SPP

20210419 Wachten tot omgevingsverordening
is vastgesteld.
20211102 Naar verwachting stellen
Provinciale Staten de Omgevingsverordening
in februari 2022 vast. De
omgevingsverordening treedt gelijk met de
Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.
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.
20211108: De stuurgroep Gemert-centrum is
akkoord met het instellen van een proef, ook
uit de consultatiefase (visie detailhandel) is
gebleken dat partijen hier aan mee willen
werken onder voorwaarden. Opstarten in 1e
kwartaal 2022.
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 stuurgroepwerkgroep 'Sfeer en Beheer' aan de slag
samen met Denkkamer om het idee uit te
werken.
20211108: Zodra er
budget beschikbaar is voor dit deelplan,
worden de plannen verder uitgewerkt.
2-2-2021 de uitvraag wordt geformuleerd. Na
selectie van de externe partij volgt een meer
concrete planning. 25-5-2021 OBB Ingenieurs
is geselecteerd als partij die de gemeente
gaat begeleiden in het herijken van het
speelbeleidsplan. Er wordt op korte termijn
een startoverleg ingepland. 3-8-2021 Het
voornemen is om in december 2021 het plan
in concept gereed te hebben, zodat het na de
verkiezingen vastgesteld kan worden.
20211111 Er wordt een RIN opgesteld voor
de Raad die na 16-11-2021 wordt
doorgestuurd naar de raad.

raad 12Motie 11. sneller bouwen in
11-20 Gemert-Bakel
(begrotingsraad)

Claassen SPP

raad 12Motie 12. omgevingsvisie
11-20 (begrotingsraad)

Van
Zeeland

raad 12Motie 13. openbaar vervoer
11-20 knooppunt (begrotingsraad)

Claassen SPP

raad 12Motie 17. onderzoek RKC
11-20 van de overgang van de
jeugdhulptaken van Kluppluz
naar stichting GOO
(begrotingsraad)
raad 28Motie solitaire
01-21 recreatiewoningen

RKC

Raad

van
Zeeland

VT

raad 22Motie MFA Bakel
04-21

Claassen SD

raad 22Motie knelpunten
04-21 reconstructie N272

van
Zeeland

raad 08Motie Financile bijdrage
07-21 Kasteelontwikkeling

Claassen SPP

raad 08Motie Kasteeltuin
07-21

Claassen SPP

SPP

SPP

raad 08Motie 1 Afvalbeleid
07-21
raad 08Motie 2 Parkeerplaatsen sport
07-21
raad 08Motie 4 centrumplan Milheeze van
07-21
Zeeland

OB

raad 08Motie 5 Wijkschouw
07-21

OB

OB
SPP

20211028 Waar mogelijk wordt de bouw van
woningen versneld. Hiertoe wordt de
samenwerking met marktpartijen zoals
projectontwikkelaars en Goed Wonen
gezocht. De raad is verder geïnformeerd over
de planning van projecten en in aanbouw
genomen woningen in de commissie R&M
van 31 maart 2021. Voor de aanpak van
doorstroming op de woningmarkt is het deel
sociale huur en de mogelijkheden hierin
opgepakt. Verder wordt er voortdurend
gekeken naar overige manieren om het
bouwen van nieuwe woningen te versnellen,
waaronder nieuwe woonvormen.
20211104 Het college heef hiervoor twee
projectleiders woningbouw aangesteld. Op 14
september 2021 heeft de raad kennis
genomen van het plan van aanpak versnelling
ruimtelijke initiatieven / woningbouw via een
RIN.
Bij de vaststelling van het koersdocument op
16 april zal ook het vervolgproces toegelicht
worden waarbij rekening wordt gehouden met
deze motie
Verkenning openbaar vervoerknooppunt in
maart 2021 afgerond. Zoeklocaties zijn
opgenomen in centrumplan Gemert
De opgevraagde stukken zijn verzonden naar
de rekenkamercommissie

(Bestuurlijk) overleg met provincie heeft
plaatsgevonden. Provincie komt hierop terug.
Na reactie wordt raadsvoorstel gemaakt.
27-11-2021 Het definitieve ontwerpproces
voor de MFA wordt naar verwachting
opgestart in het eerste kwartaal 2022
Afgedaan 20211028 Voorkeursvariant is aangepast. In
16-12B&W info 26 mei 2021 toegelicht.
2021
20211028 De uitvoering van de motie hangt af
van een aanvraag voor een financiële bijdrage
door de initiatiefnemer
20211028 De uitvoering van de motie hangt af
van een aanvraag voor een financiële bijdrage
door de initiatiefnemer
Hiervoor wordt een bedrag opgenomen in de
begroting.
wordt dit jaar voorbereid. Uitvoering vindt
plaats in 2022.
Afgedaan 20211028 De motie is aangenomen. Het
16-12college gaat dit nu in de begroting 2022
2021
verwerken, welke in november 2021 door de
gemeenteraad wordt vastgesteld.
Als de raad in november positief besluit) is er
structureel geld beschikbaar. De investering
staat dan gepland voor 2023. De
kapitaallasten (€ 200.000 per jaar) gaan dan
lopen vanaf 2024
Het plan wordt in de commissievergadering
van 24 november 2021 gepresenteerd.

raad 08Motie 6 consultatiebureau
07-21 Bakel

SD

raad 08Motie 9 buitenruimte sporthal
07-21 Molenbroek

OB

raad 08Motie 10 cultuurbeleid
07-21
raad 08Motie 11 Grondaankopen
07-21 Elsendorp en Gemert
raad 08Motie12 100 huurwoningen
07-21

Steeghs

SD

SPP

Steeghs

SD

SPP

raad 08Motie 13
07-21 Woningbouwprogramma

SD

raad 08Motie 15
07-21 Participatiesamenleving burgerinitiatief

Steeghs

raad 0807-21
raad 0710-21
raad 0710-21
raad 0710-21
raad 0710-21

Claassen SPP

raad 1111-21
raad 1111-21
raad 1111-21
raad 1111-21

Motie 16 Bundeling
onderzoek kern Gemert
Motie Fuse Bakel
Motie Peilen ervaringen van
jongeren
Motie Prioriteren herinrichting
burg. De Bekkerlaan
Motie Verruimen toegang
bevolkingsonderzoeken
borstkanker en darmkanker
Motie Jongerenraad

SD

SD

AO

Motie Rood voor Rood

VT

Motie onderwijshuisvesting

SD

Motie Commanderij College,
locatie Marcropedius

SD/
SPP

20210907 Het onderzoek naar het
consultatiebureau is gaande. De Stem van
Bakel, GGD (consultatiebureau) en gemeente
zijn met elkaar in overleg over invulling van
het consultatiebureau in Bakel. In deze fase
wordt de invulling en voortzetting op korte
termijn en op lange termijn mee genomen.
Allereerst wordt de mogelijkheid onderzocht
om het consultatiebureau op de huidige GGD
locatie door te laten gaan. Het overleg is
constructief en er wordt door partijen als
positief ervaren. Zodra er een concreet plan is
wordt dit aan de raad voorgelegd.
De buitenruimte voor sporthal Molenbroek
wordt dit jaar gerealiseerd. De realisatie wordt
uitgevoerd binnen de raamovereenkomst
Grootschalig Elementenonderhoud met
groenverbeteringen.
Een bedrag van € 30000 is opgenomen in de
begroting voor het opstellen van een
Cultuurvisie in 2022
20210907 is 6-09 met Goed Wonen
besproken.
20210907 Motie is 6-9-2021 met Goed
Wonen besproken. De motie past in de
ambitie. Goed Wonen gaat in gesprek met het
College om hiervoor de locaties vast te
leggen.
20211014 De opgave wordt meegenomen in
de woningbouwversnelling.
Afgedaan 20211028 Op 14 september 2021 heeft de
16-12raad kennis genomen van de aanpak
2021
versnelling ruimtelijke initiatieven /
woningbouw via een RIN.
20210907 In het recente verleden zijn er op
het gebied van burgerinitiatief en -participatie
al veel inspanningen verricht en regelingen
vastgesteld, die samenhangen met het doel
van de motie om de participatiesamenleving
en burgerinitiatieven te bevorderen. Om tot
een nieuw voorstel te komen zal in dit najaar
een korte notitie opgesteld worden met een
inleiding, de relevante ontwikkelingen en
hetgeen we in GB al hebben afgesproken.
Aan de hand van deze notitie -met een
evaluatief karakter- zal een actueel voorstel
gedaan worden.

raad 11Motie Verruimen VAB Beleid
11-21

SP/VT

