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

raad 12-12-19

raad 10-12-20

raad 18-03-21

raad 22-04-21

Volgende
20211122 Actualisatie van het
coalitieperiode subsidiebeleid is vooralsnog
aangehouden. Vertraging als
gevolg van Corona en de
daaran gekoppelde onzekerheid
voor verenigingen.
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.
BV Afhankelijk
Nachtregister; systeem tijdig van
In de maand september worden
evalueren en daar
Veen
van situatie
er nog 2 of 3 locaties bezocht.
ondernemers bij te
Corona
20210124 In verband met Covid
betrekken.
19 wordt dit vooralsnog
opgeschoven
BIZ Namens het college
Claassen SPP
Het bestuur van de BIZ stichting
zegt wethouder Van Dijk toe
is in oprichting, ook in overleg
dat zij zich maximaal inzet
met stuurgroep Gemert Centrum
voor een goede
en overige ondernemers.
vertegenwoordiging van alle
Inmiddels zijn er zo goed als
ondernemers in het
zeker 5 bestuursleden
stichtingsbestuur met een
gevonden, waarvan 3
onafhankelijk voorzitter.
detailhanden en 2 horeca. Naar
een bestuurslid uit de
dienstverlening sector en
onafhankelijke voorzitter wordt
nog gezocht.
13. Gemert Centrumplan
Claassen SPP
2022-2032: Het college zegt
toe een visie over
burgerparticipatie uit te
werken als een richtlijn met
ruimte voor maatwerk.
10. MFA Bakel vaststellen
Claassen SD
20211127 Nog geen nieuwe
locatie en
informatie
scenario;Wethouder
Claassen zegt toe dat de
raad betrokken wordt in
geval doelstelling opnieuw
bepaald moeten worden
vanwege tegenvallers in het
proces van aanbesteding.

