Lijst van toezeggingen raadsvergaderingen
Nr.
R20

Raadsvoorstel
6 november
programmabegroting

Toezegging
De motie van de PvdA over een
energieaudit wordt door het college
overgenomen. Het energiegebruik van de
gemeentelijke gebouwen wordt in beeld
gebracht en een plan van aanpak gemaakt
met verbetermaatregelen.

Van
Wethouder
Harrie van
Rooijen

Aan
S. Oegema
(PvdA)

R31

5 juli 2018, Art 33 vragen
D66

Het college is bereid om bij de actualisering
van het integrale huisvestingsplan 20212024 onderzoek te doen naar de
wenselijkheid en haalbaarheid van een
basisschool in Veghels buiten en in het IHP
2021-2024 de raad te informeren over dat
onderzoek

Wethouder
Van der
Pas

M. van
Rozendaal
(D66)

19-12-2019

Termijn
Hiermee wordt in 2019 een start
gemaakt door de nog aan te
stellen energiebeheerder
waarvoor een ½-formatieplaats is
begroot voor duurzaamheid
binnen het atelier Vastgoed. Het
in beeld brengen van het
energieverbruik van de
gemeentelijke gebouwen en het
opstellen van een plan van
aanpak voor verbetermaatregelen vindt zijn aanvang in de
loop van 2019 en loopt door in
2020 e.v.
Op basis van de nog te
verwachten nieuwe leerling
prognoses wordt de
gemeenteraad geïnformeerd (juli
2019). Dit gebeurt vooruitlopend
op het IHP 2021 – 2024.

R35

19 december 2018
kadernota duurzaam
evenementenbeleid

19-12-2019

Het college zal het gebruik van plastic
bekers bij evenementen en de gesprekken
daarover met organisatoren delen met de
raad

Wethouder
H. van
Rooijen

L. Gevers
(HvS)

Samen met de 7 grote festivals in
Meierijstad te weten Paaspop,
7th Sunday, Fabriek Magnifique,
1 Ander Festival, Pleinpop, Pop
& Colour en Rooi Vol Koren, zijn
we in het afgelopen jaar 3 keer
bij elkaar gekomen om samen
met Green Events, een
organisatie gespecialiseerd in de
verduurzaming van de
evenementenbranche, met
elkaar in gesprek te gaan en van
elkaar te leren over de
verduurzaming van onze
festivals. Het gebruik van
herbruikbare en/of recyclebare
bekers is hierbij ook onderwerp
van gesprek. Begin december
hebben de festivals de workshop
‘duurzaamheid en evenementen’
gevolgd. De volgende stap is dat
de festivals aan de hand van de
door hen in te vullen
milieubarometer zelf gaan kijken
op welk thema ze in 2020 willen
worden ondersteund door Green
Events in de verduurzaming van
hun festival. Na afloop van het
festivalseizoen 2020 zullen ze de
resultaten hiervan aan elkaar
presenteren.
Dit jaar is tijdens het
vergunningverleningsproces ook
bij andere (grotere)
evenementen, het gebruik van
herbruikbare en/of recyclebare
bekers regelmatig besproken en

R36

R38
R40

20 december 2018 motie
vreemd aan de orde
Preventie- en
handhavingsplan alcohol
2019
27 februari 2019
motie vreemd aan de orde
bouwlocaties carnaval
18 april 2019
Motie vreemd Meierijstad
pakt kansen voor duurzame
energieopwekking

19-12-2019

Het college zal de agendacommissie
voorstellen in een beeldvormende avond de
raad bij te praten over de aanpak en het
IJslandse model

Wethouder
R.
Compagne

M. van Esch
(HvS)

Het college zal in overleg gaan met de
carnavalsverenigingen en de raad van de
uitkomst hiervan terugkoppeling geven.
Het college kijkt of het haalbaar is een
raadsinformatiebrief op te stellen over het
percentage zonnepanelen op bedrijfsdaken
in Meierijstad

Wethouder
M.
Roozendaal
Wethouder
H. van
Rooijen

N. de Laat
(VVD)
M. van
Rozendaal
(D66)

gestimuleerd. Voor 2020 willen
we ook hiermee een volgende
stap gaan maken. In het
aanvraagformulier voor een
evenementenvergunning vragen
we de organisaties om aan te
geven op welke thema’s
(grondstoffen/afval, energie,
mobiliteit) ze iets gaan
ondernemen op het gebied van
duurzaamheid en wat dan. Met
als doel bewustwording bij
organisaties én gegevens voor
ons ten behoeve van monitoring.
Tenslotte gaan we in 2020 aan
de slag met het convenant veilig
uitgaan. Ook hierin is aandacht
voor duurzaamheid en
toegankelijkheid.
2019; zie ook CR 51
Beeldvormende avond in februari
2020
Eind 3e kwartaal 2019; er volgt
nadere info zoals toegezegd in
RIB 9 juli 2019
Stand van zaken 3-7-19: uit de
basisgegevens van de gemeente
is momenteel geen selectie te
maken van percentage
zonnepanelen op (bedrijfs)daken.
Er zijn wel instrumenten in de
markt, maar deze zijn prijzig.
De klimaatmonitor biedt
informatie over de opgestelde
vermogens hernieuwbare

R41

6 juni 2019
Beleidsnotitie huisvesting
arbeidsmigranten

R42

27 juni 2019
Windpark Veghel Win(t)d

R43

2 juli 2019
Kadernota

Aan de hand van een te ontwikkelen tool
wordt in de raad ( in 2021) de kwaliteit en de
leefbaarheid van het buitengebied i.r.t. de
huisvesting van de arbeidsmigranten
geëvalueerd. De dorps- en wijkraden
worden bij het voortraject betrokken.
Reclame op windmolens wordt getoetst aan
het reclamebeleid. Indien de reclame past in
het reclamebeleid zal het beleid worden
gecorrigeerd om reclame op windmolens te
voorkomen
In een raadsinformatiebrief geeft het college
aan wat de gemeente doet aan het
stimuleren van biodiversiteit

Wethouder
R.
Compagne

P. Verbraak
HIER

Wethouder
H. van
Rooijen

W. van
Asseldonk,
LOKAAL
Meierijstad

Wethouder
H. van
Rooijen

S. Oegema
PvdA

In ieder geval komt de
biodiversiteit in onze gemeente
aan bod in de omgevingsvisie die
gedurende 2019-2020 wordt
voorbereid.
W. Wagenaars Afhankelijk van een nader
VVD
bericht voor de begroting

R44

2 juli 2019
Kadernota

Het college zet een onderzoek op naar het
stimuleringsfonds

WethouderH.
van Rooijen

R47

19 september 2019
Rondvraag

Er zal in een beeldvormende avond
aandacht gegeven worden over de stand

Wethouder M. Hart
Roozendaal

19-12-2019

energie. Deze informatie wordt
ook gebruikt om het
duurzaamheidsprogramma te
monitoren.
Daarnaast is het college samen
met het bestuur van POM een
project gestart om de CO2uitstoot van de bebouwde
omgeving in beeld te brengen.
Met als achterliggend doel om
zoveel mogelijk bedrijven te
verduurzamen. Dit project moet
zowel inzicht bieden als leiden tot
actie.
2021

Heeft inmiddels plaatsgevonden.

van zaken rondom de dienstverlening en de
stappen die daarin gemaakt worden
R48

19 september 2019
Art 33 vragen

Er zal samen met de politie in een
Burgemeester LOKAAL
beeldvormende avond aandacht worden
K. van Rooij
gegeven aan veiligheid en capaciteit van de
politie

R49

10 oktober 2019

Krediet uitwerking ontwikkelpad Omnipark
De Brug te Erp

R50

7 november 2019

Wethouder C. Mevrouw Van
van der Pas
Esch (Hart) en
de heer De
Zwart (PvdA)

Aanvullend aan toezegging
CM 39 zal in het definitieve
voorstel voor het Onmipark in
2021 duidelijk aangegeven
worden wat de hoogte is van de
exploitatiekosten op dat moment
Motie vreemd aan de orde
Wethouder R. De heer P.
Cyclisch zal er een RIB over
Gemeentebelang Meierijstad:
Compagne
Timmers
wonen uitkomen te beginnen
belemmeringen mogelijkheden woningbouw
(LOKAAL) en
voor einde 2019 en in 2020 3 a
Olland.
de heer P.
4 keer.
Verkuijlen (GB) Er komt een programma
Motie vreemd aan de orde Lokaal
(actieplan) per kern en het
Meierijstad woningbouw kleine kernen
situationeel grondbeleid wordt
hierin meegenomen.

Lijst van toezeggingen Commissie Mens en Maatschappij
Nr.

Onderwerp

CM2

15 juni 2017
Evaluatie na 4 jaar
Algemene Subsidieverordening

CM13

22 maart 2018

19-12-2019

Toezegging

Van
Wethouder
C. van der
Pas

Aan

Termijn

M. v. Bakel,
01-09-2021
(CDA)
M. v.d. Ven,
(D66)
De wethouder houdt raad en commissie op Wethouder C. T. van Zutphen
de hoogte van de nadere (maatwerk)
van der Pas
(Lijst Blanco
Dit gebeurt bij de jaarrekening
afspraken die met de betrokken
2019 e.v.

Vaststelling kwaliteitskader
huisvesting primair en
voortgezet onderwijs

schoolbesturen over duurzaamheidsmaatregelen worden gemaakt

CM15

24 mei 2018
Vaststelling Sportnota

Ofschoon het waarschijnlijk ondoenlijk is
om een echte nulmeting op te stellen van
het aantal unieke (G-)sporters, zal wel
gepoogd worden dit zo goed mogelijk in
kaart te brengen c.q. een beeld te geven

CM18

28 juni 2018
Vaststelling
Gezondheidsbeleid ‘Samen
gezond in Meierijstad 20182021’
23 mei 2019
Beleidskader sociaal domein
2019-2022

CM20

28 juni 2018
Vaststelling
Gezondheidsbeleid 'Samen
gezond in Meierijstad 20182021”

19-12-2019

Wethouder C. J. van Gerwen
van der Pas
(CDA)

Een beeld specifiek voor
Meierijstad is er (nog) niet. Het
Mulier instituut heeft i.s.m. het
Kenniscentrum Sport enkele
factsheets gemaakt met een
beeld van sportdeelname van
mensen met een beperking
(landelijk)
Voor nadere info zie:
https://www.allesoversport.nl/artikel/sportdeelna
me-mensen-met-een-beperking-in-6-factsheets/
Schriftelijke beantwoording van de vraag
Wethouder
K. van Limpt
Intern wordt op dit moment
wanneer de sociale kaart van Meierijstad, R. Compagne (SP)
bezien welke vorm van een
die nu in bewerking is, gereed zal zijn.
sociale kaart aansluit bij de
behoefte van
inwoners/organisaties. De
sociale kaart komt in de best
T. Wouters
passende vorm in 2019.
Wethouder M.
(SP)
Roozendaal
Het ligt gecompliceerder dan
aanvankelijk gedacht.
Nadere informatie over de
komst van een sociale kaart
komt in de loop van 2019.
De portefeuillehouder zegt toe zich extra in Wethouder
P. Verbraak
De harmonisatie van beleid
te spannen om een dekkend netwerk van
rondom AED’s in Meierijstad
R. Compagne (HIER)
AED’s te realiseren dat voldoet aan de 6
krijgt in 2018 nader vorm. Eind
minutennorm en komt zo nodig t.z.t. naar
2018 is duidelijk wat aan (extra)
de raad voor een krediet.
middelen nodig is, om te
komen tot een dekkend
netwerk dat voldoet aan de 6
minuten norm.

24-01-2019: Dit heeft wat meer
tijd nodig; wordt onderdeel van
de kadernota.
CM31

13 december 2018
Vaststelling kaderstellende
Nota “Naar een duurzaam
evenementenbeleid
Meierijstad 2019-2022”

Evaluatie van duurzaamheid bij de
Wethouder H. S. Oegema
organisatie van evenementen. Indien uit
van Rooijen
(PvdA)
de monitoring blijkt dat het werken met een
convenant niet of onvoldoende werkt c.q.
wordt nageleefd, wordt de uitoefening van
enige dwang niet geschuwd, bijv. door het
opleggen van voorschriften.
Voorts zal worden gekeken of er
aanleiding is om ook andere dan alleen de
grote evenementen te evalueren (en dan
niet alleen op klachtbasis)

CM37

20 juni 2019
Voorbereidingskrediet
vervanging zwembaden De
Beemd en De Neul

1) De portefeuillehouder houdt de raad
tussentijds op de hoogte van het traject
van voorbereidingen en besteding van het
krediet.

Wethouder C.
van der Pas

2) in het vervolgtraject worden ook de KBO
en de seniorenraad als gesprekspartner
betrokken
CM38

Bedrijventerreinenvisie
Meierijstad

In samenwerking met het POM en andere
relevante participanten wordt gestart met
het opstellen van een economische visie

CM40

Speelvisie Meierijstad

-Bij vervanging of nieuwe aanschaf zal
Wethouder
Van Rooijen
worden bekeken of het interessant is om
tevens het onderhoud mee af te kopen. Dit
wordt gemeld bij de eerstvolgende

19-12-2019

Wethouder J.
Goijaarts

4e kwartaal 2020

W. Wagenaars
VVD

gelegenheid van vervanging of nieuwe
aanschaf.
-Bij nieuwbouwprojecten wordt gekeken
naar de mogelijkheden om
speelvoorzieningen te treffen.
CM41

CM42

Realisatiekrediet renovatie /
vervangende nieuwbouw /
uitbreiding openbare
basisschool ‘De Uilenbrink’
te Veghel

Uitwerking
principescenario’s voor
toekomstige huisvesting
gemeenteraad en griffie

1. In een raadsinformatiebrief wordt een
algeheel overzicht gegeven van de
hoeveelheid en status van de leegstand
voor heel Meierijstad.
2. Toekomstige raadsvoorstellen inzake
onderhuishuisvesting worden meer
nadrukkelijk geplaatst in de bredere
context van relevant aanpalend beleid.
3. Er wordt een breed ingestoken
beeldvormende avond georganiseerd over
onderwijshuisvesting, met o.a. alle ins en
outs over de totstandkoming van
leerlingenprognoses, over IKC’s, over het
principe ‘in elke wijk een school’, enz.

Wethouder
Van der Pas

De onderzoeksopdracht wordt gedeeld
met de raad.

Wethouder
Van der Pas

Ü. Ögüt
HIER

M. van Esch
Hart

G. van Zutven

P. Verbraak
HIER

Lijst van toezeggingen Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
Nr.

Onderwerp

19-12-2019

Toezegging

Van

Aan

Termijn

CR2

2 november 2017
Programmabegroting 2018

CR11

13 september 2018
Integrale visie op de Openbare
Ruimte
13 september 2018
Integrale visie op de Openbare
Ruimte

CR12

CR17

1 november 2018
Zienswijze ontwerp begrotingen
2018 en 2019 ODBN

CR18

1 november 2018
Duurzaamheidsvisie Meierijstad

CR19

1 november 2018
Bomenverordening gemeente
Meierijstad

19-12-2019

In het 1e kwartaal van 2018 kijken wat te
doen met het beheer van de Rooise
collectie en archieven in het
bestuurscentrum.
Er is een breed onderzoek gaande naar
het toekomstig gebruik van het
bestuurscentrum in Sint Oedenrode,
waarin de vraag rondom het beheer van
de Rooise collectie wordt meegenomen.
Dat onderzoek is in het eerste kwartaal
2018 nog niet afgerond, maar er zal in de
loop van 2018 meer duidelijkheid worden
gegeven.
In IBOR opnemen hoe om te gaan met de
overlast van ratten.

Wethouder
C. van der Pas

W. van
Asseldonk
(Lokaal
Meierijstad)

Wethouder
H. van Rooijen

F. van Zutven
(VVD)

Hoe om te gaan met het huidige beheer
(output t.o.v. input) bespreken met atelier
en de raad hierover informeren (apart
hoofdstuk in IBOR of anderszins).
Suggestie TEAM (eind volgend jaar
evalueren) in Algemeen Bestuur van
ODBN inbrengen.
Evaluatie: Heeft de investering in de
organisatie ook daadwerkelijk het effect
wat we voor ogen hebben?

Wethouder
H. van Rooijen

E. de Vries
HIER

Burgemeester
C. van Rooij

P. Timmers
Lokaal
Meierijstad

1x per jaar een voortgangsrapportage, ook
over de tussendoelen in het
uitvoeringsprogramma.
Suggestie TEAM (infografic/grafische
vertaalslag van de verordening) proberen
over te nemen op de website.

Wethouder
H. van Rooijen

S. Oegema
PvdA

Wethouder
H. van Rooijen

M. van der
Aalsvoort
HIER

In de loop van 2018

Wethouder E. van den Bogaard
heeft de suggestie van TEAM
ingebracht in het Dagelijks
Bestuur.
In 2020 wordt hierover
terugkoppeling gegeven aan de
raad.

Eind 2019, na vaststelling van de
Groene Kaart, is de complete
bomenverordening van kracht.
Dan willen we een grafische
vertaalslag van de
bomenverordening ontwikkelen.

CR20

CR26

CR27

CR30

11 december 2018
Afvalstoffenverordening
Meierijstad

Nagaan hoe de raad volgend jaar eerder

11 december 2018
Integraal Beheerplan Openbare
Ruimte Meierijstad
11 december 2018
Integraal Beheerplan Openbare
Ruimte Meierijstad
11 december 2018
Centrumvisie Meierijstad

CR33

24 januari 2019
Nota integraal preventief
jeugdbeleid 2019-2022

CR36

21 februari 2019
Beheerstrategie verhardingen
2019-2023 gemeente
Meierijstad
21 februari 2019
Beheerstrategie verhardingen
2019-2023 gemeente
Meierijstad

CR37

19-12-2019

Wethouder
H. van Rooijen

E. de Vries
HIER

Jaarlijks rapporteren over realisatie van
beeldkwaliteiten, tevredenheid van
inwoners en afdoening van klachten.
Hondenuitlaatplaatsen: voorstel voor
december 2019 naar de raad.

Wethouder
H. van Rooijen

E. de Vries
HIER

Wethouder
H. van Rooijen

R. Merks
SP

Voor december 2019

Via een raadsinformatiebrief de raad
informeren over de voortgang en
ontwikkeling van plannen.
In het beleidskader sociaal domein zal op
de sociale kaart worden terug gekomen.

Wethouder
H. van Rooijen

M. Klotz
HIER

3e kwartaal 2019

Wethouder
M. Roozendaal

T. Wouters
SP

Het beleidskader is vastgesteld.
Het onderwerp sociale kaart volgt
later in 2019; zie opmerking bij
CM18

Bij de monitoring meenemen hoeveel geld
door de beheerstrategie is bespaard
(voorkomen van indienen van claims).

Wethouder
H. van Rooijen

S. Derks
PvdA

Bij de evaluatie de verschillende pijlers
van assetmanagement (prestaties, kosten,
risico’s) apart meenemen.

Wethouder
H. van Rooijen

W. van
Laarhoven
PvdA

te betrekken bij de tarieven.

De Raad is in algemene zin
geïnformeerd over (de stijging van
de tarieven (en de oorzaken
hiervan) van) afval tijdens de BVA
van 26 september jl.
Aan de Raad van 17 december as
wordt, als onderdeel van de
verzamelbundel belastingen, een
concreet voorstel voorgelegd.
Bij het voorstel is een bijlage met
meerdere tarieventabellen
(afvalstoffenheffing, milieustraten
en reinigingsrecht) opgenomen.

CR38

21 februari 2019
Beheerstrategie civiele
kunstwerken gemeente
Meierijstad 2019-2027
21 februari 2019
Citymarketingbeleid gemeente
Meierijstad
21 maart 2019
Bestemmingsplan ‘Kom
Schijndel, 2013, herziening
Hoofdstraat 51-53’
21 maart 2019
Krediet aankoop politiebureau te
Veghel

De verschillende tabellen overzichtelijker
maken en waar nodig de raad aanvullend
hierover informeren.

Wethouder
H. van Rooijen

E. de Vries
HIER

In de verantwoording meer in detail
informatie geven over de besteding van
het budget.
Zodra gereed het rapport VGO (landelijk
onderzoek naar gezondheid van mensen
die in buurt van veehouderijen wonen) aan
de raad beschikbaar stellen.
Een gedeelte wordt verhuurd aan de
Nationale politie. De raad wordt
geïnformeerd over de vorderingen m.b.t.
het vinden van potentiële huurders voor de
overige beschikbare ruimte.

Wethouder
H. van Rooijen

L. v.d. Tillaart
Lijst Blanco

Wethouder
J. Goijaarts

T. Wouters
SP

CR47

23 mei 2019
Beleidsnotitie huisvesting
arbeidsmigranten

6 maanden na ingebruikname van 1e
pilotlocatie volgt een evaluatie.

Wethouder R.
Compagne

P. Verbraak
HIER
L. v.d. Tillaart
Lijst Blanco

CR48

23 mei 2019
Beleidsnotitie huisvesting
arbeidsmigranten

Binnen 3 maanden (na vaststelling van de
beleidsnotitie) komt er een voorstel hoe de
registratie van arbeidsmigranten in de
BRP te regelen.

Wethouder R.
Compagne

W. van
Asseldonk
LOKAAL

CR50

20 juni 2019
Reactie op advies Proefcasus
Eindhoven Airport

In de regio zoveel mogelijk uniform en
gelijkluidend blijven reageren om daarmee
een zo krachtig mogelijk signaal richting
Den Haag te geven.

Wethouder H.
van Rooijen

Diverse
raadsleden

CR51

12 september 2019
Horecavisie en –beleid
gemeente Meierijstad

Er komt een beeldvormende avond over
hoe aandacht te vragen bij de horeca voor
(preventie van) alcohol en drugsverslaving
bij jongeren.

Wethouder H.
van Rooijen

M. van Esch
Hart

CR39

CR41

CR43

19-12-2019

Evaluatie 1e kwartaal 2020

Burgemeester
C. van Rooij

Zie RIB van 10 december 2019
(zaaknr. 1948288633)

Zie ook R36

CR53

12 september 2019
Detailhandelsvisie en – beleid
gemeente Meierijstad

Binnen 1 maand wordt inzicht verstrekt
Wethouder H.
over hoe nieuwe plannen voor handhaving van Rooijen
branchevervaging te maken.

M. van Esch
Hart

12 oktober 2019

CR54

31 oktober 2019
Bestemmingsplan ‘Kom
Schijndel, herziening Pastoor
van Erpstraat 2-8’

De raad zal worden geïnformeerd over de
uitbreidingsmogelijkheden van
woningbouw in Schijndel (zie GC6).
Daarbij zal ook een tijdspad worden
opgenomen.

Wethouder J.
Goijaarts

G. Nillezen
VVD

1e helft 2020

CR55

12 december 2019
Voorbereidingskrediet Markt
Sint- Oedenrode

Er wordt voor de raadsvergadering van 19
december een globale kostenraming van
het krediet naar de raad gezonden

Wethouder H.
van Rooijen

J. Schwiebbe

Voor 19 december 2019
Zie memo d.d. 17 december 2019.

CR56

12 december 2019
Verzoek nieuw
onteigeningsbesluit voor
realisatie bestemmingsplan
Foodpark Veghel 2016
12 december 2019

De brief om onteigening wordt pas na 1
januari 2020 verzonden aan de kroon.

Wethouder J.
Goijaarts

L. van Voorst
en E. de
Vries

1 januari 2020

De geplande beeldvormende avond over
afval zal breder worden bekeken.
Aandacht zal gegeven worden aan de
verhouding vastrecht en variabele kosten
per lediging

Wethouder H.
van Rooijen

L. van Voorst

2 april 2020

CR57

Lijst van toezeggingen gezamenlijke Commissie

19-12-2019

Nr.

Onderwerp

Toezegging

Van

Aan

Termijn

GC3

30 oktober 2018
Programmabegroting

Bezien of in het beleidskader een
ondergrens kan worden opgenomen van
de reserve sociaal domein

GC6

29 oktober 2019

De raad zal worden geïnformeerd over de
uitbreidingsmogelijkheden van
woningbouw in Schijndel

Wethouder M. van
Wordt meegenomen in de begroting
M.
Rozendaal D66 2020, raad november 2019. Is
Roozendaal
opgenomen in de begroting en is
daarmee afgedaan
Wethouder M. van
Eerste kwartaal 2020
R.
Rozendaal
Compagne (D66)

GC7

29 oktober 2019

In een Beeldvormende avond zal een
toelichting worden gegeven op
armoedebeleid en de uitvoering daarvan

Wethouder R. Merks (SP)
M.
Roozendaal

2020

GC8

29 oktober 2019

In een Raadsinformatiebrief zal de raad
worden geïnformeerd over de
leerlingenprognoses

Wethouder
C. van der
Pas

M. van
Rozendaal
(D66)

Eind november 2019

Wethouder
H. van
Rooijen
Wethouder
H. van
Rooijen

Team, HvS

01-01-2019

VVD, TM,
GB,CDA.LB

In het 2de kwartaal 2018 komt er
een voorstel in de raad;
zie RIB 11-12-2018
De uitvoer van de motie om nieuwe
bewoners te stimuleren om te
verduurzamen wordt opgepakt
binnen operatie Steenbreek. Zodra
de invulling hiervan bekend is wordt
uw raad nader geïnformeerd.

Lijst van aangenomen moties
M3

21 september 2017

Motie integrale visie afvalbeheer

M5

12 oktober 2017

Motie onderzoek handhaving tijdelijke weg
Vlagheide
Zie RIB 5 december 2017

M15

8 november 2018

Motie stimulering klimaatbestendigheid
van woningen en buitenomgeving

Wethouder
H. van
Rooijen

D66

M16

8 november 2018

Motie aanjaagfunctie als taak van het
duurzaamheidsplatform

Wethouder

PvdA

19-12-2019

H. van
Rooijen
M18

27 februari 2019

= reeds nagekomen toezegging

19-12-2019

Motie vreemd aan de orde ‘Bouwlocaties
carnaval’

Wethouder
M.
Roozendaal

VVD en HvS

Zie RIB 9 juli 2019

