Toezeggingen
commissies
Cie 04-09- In raadsreglement opnemen
Griffie
F&B 18
dat alle bestuurders, raads- en
commissieleden een VOG
moeten overleggen (nav
integraal veiligheidsplan). Een
concept klaar hebben voor fvo
13 september.

Cie 15-9F&B 2020

Griffie on hold

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.
Cie 15-9- 7. 3e financiële rapportage
F&B 2020 Wethouder van Dijk zegt toe
op het moment dat de
projecten zijn afgesloten een
bezoek te organiseren aan de
sporthal en zwembad.
Cie 24-11- Agp 7. Belasting en
F&B 2020 legesvergordening Wethouder van Dijk zegt toe
een informatieavond te
organiseren over afval en
hiervoor de directeur van Blink
uit te nodigen.
Cie 24-11- Agp 9. Opgelegd
F&B 2020 voorkeursrecht
bedrijventerreinen Bakel en
Milheeze; Wethouder van Dijk
zegt toe op een later stadium
in het proces een B&W info te
organiseren

Claassen KCI

Cie 12-1F&B 2021

Agp 6 2e begrotingswijziging;
Wethouder van Dijk zegt toe
na te gaan op welke manier er
een concurrentieanalyse is
opgenomen in het
haalbaarheidsonderzoek.

Claassen SPP

Cie 23-2F&B 2021

agp 8. Wethouder van Dijk
zegt toe over een jaar verslag
te doen over de daadwerkelijk
kosten m.b.t. uitgangspunt 25
(€ 705.000 aan uren en
overhead –
bouwgrondexploitatie) in de
‘kaders voor een gezonde en
duurzame financiële positie
van de gemeente’.

Claassen BV

Steeghs

BV

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.
20211028 Als extra is afgesproken dat
een excellijst kan worden toegestuurd met
de personen die niet meer verblijven op
de locatie. Onderzocht moet worden of de
gemeente zelf actief naar de locaties toe
gaat. Dit is nog lopende.

1e helft
2022

Afhankelijk van situatie Corona

Claassen OB

Nieuwe beleidsmedewerker afval, die op 1
november 2021 start, wordt gevraagd dit
verder op te pakken.

Claassen SPP

20211216 Momenteel wordt overleg
gevoerd met partijen voor het verwerven
van gronden tbv de uitbreiding van het
bedrijventerrein in Bakel en in Milheeze.
Zodra er duidelijkheid is over het
verwerven van de grond voor de beoogde
uitbreiding zal er meer informatie aan u
verstrekt worden.
20211216 Onderdeel van de
Economische Gebiedsvisie Bakelse
Plassen e.o. is het in beeld brengen van
de toeristische en recreatieve potentie van
het gebied.
Hierbij wordt gekeken naar concurrerende
recreatieve plassen in de regio en welke
andere recreatieve voorzieningen in de
omgeving zijn gelegen.
Dit wordt meegenomen in het eindoordeel
over de potentie van de Bakelse Plassen
e.o. voor het ontwikkelperspectief van
bestaande en nieuwe functies.
20210408 Wordt opgenomen in de
jaarrekening 2021.
Wil de ambtelijke organisatie aangeven of
dit idd is gebeurt zodat de griffie de
toezegging kan afwerken?

Cie 18-5F&B 2021

Cie 14-09F&B 21

Cie 19-10F&B 21

Cie 23-11F&B 21
Cie 23-11F&B 21

Cie 23-11F&B 21
Cie 23-11F&B 21

Cie 23-11F&B 21

Agp 8 BSOB- Wethouder van
Claassen zegt toe terug te
komen naar de raad op het
moment dat er relevante
informatie is over de voortgang
van de businesscase, de
uitslag en voortgang van het
proces. De vorm waarin ligt
aan de informatie die er is.
- De commissie vraagt de
griffie een
oplegger/raadsbesluit te
maken bij het stuk Rapport
burgerpeiling Gemert-Bakel
Rekenkamercommissie met de
volgende beslispunten:
1. De raad neemt kennis van
het Rapport burgerpeiling
Gemert-Bakel
Rekenkamercommissie.
2. De raadscommissie stelt het
college alsnog in de
gelegenheid tot bestuurlijke
wederhoor, conform de
verordening op de
gezamenlijke
Rekenkamercommissie, en
eerst daarna het rapport
opnieuw de raad aan te bieden
Agp 5 Begroting: Wethouder
Claassen zegt toe de raad via
een RIN te informeren over de
investeringen die uit de baten
van de Ruimte voor Ruimte
regeling zijn bekostigd.
Agp 5. 4e fin rapportage; Een
schriftelijke nadere duiding te
geven mbt cultuurmakers;
Apg 5. 4e fin rapportage; De
concrete ratio’s c.a.
solvabiliteit / schuldpositie na
te zenden, deze in een
(historische) context te
plaatsen, en structureel aan de
raad te blijven communiceren;
Agp 5. 4e fin rapportage;
duiding / uitleg te geven van
“garantstelling” en
“onttrekking” irt streetrock
Agp 5. 4e fin rapportage; Elke
raadsvergadering een update
te bieden mbt de corona
middelen en het herstelplan,
voor zover gegeven de
bevoegdheden van het college
de raad aanvulling gevraagd
wordt.
Apg 5. 4e fin rapportage; een
nader schriftelijke uitleg mbt de
(terug ontvangen) STIKAgelden.

Claassen BV

Van
Veen

20211101 Er komt een RIN in dec 21
vanuit de BSOB over de businesscase
richting de raden van deelnemende
gemeenten

Griffie Afgedaan

Wederhoor heeft plaatsgevonden en het
25-1-2022 college dmv een RIN zijn reactie
aangeboden. Griffie schrijft een
onderlegger. Onderwerp komt terug in de
raadsvergadering van 16 december 2021.

Claassen SPP

Afgedaan 20211206 De tabel en de verwijzing
23-12waren niet in overeenstemming met
2021
elkaar. Dit is aangepast in de definitieve
stukken.

Claassen BV

Afgedaan 20211208 aangeboden aan de griffie en
25-1-2022 toegevoegd aan de stukken van de
raadsvergadering 16-12-2021
Afgedaan 20211208 aangeboden aan de griffie en
25-1-2022 toegevoegd aan de stukken van de
raadsvergadering 16-12-2021

Claassen BV

Claassen BV

Afgedaan 20211208 aangeboden aan de griffie en
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raadsvergadering 16-12-2021

Claassen BV

Claassen OB

Afgedaan 20211208 De gemeente heeft € 125.000
25-1-2022 ingebracht over een periode van vijf jaar.
Daarvan is nu € 6.592 terugbetaald als
eindafrekening. Binnen STIKA worden
verschillende soorten kosten gemaakt.
Grotendeels (89%) betreft dit aanleg van
kleine landschapselementen bij
initiatiefnemers via subsidies. Daarnaast
educatiekosten, communicatiekosten en

veldcoördinatie. Het overschot is ontstaan
in de subsidies voor aanleg van kleine
landschapselementen.

