Lijst van toezeggingen raadsvergaderingen
Nr.
R44

Raadsvoorstel
2 juli 2019
Kadernota

Toezegging
Het college zet een onderzoek op
naar het stimuleringsfonds

Van
Wethouder
M.
Roozendaal

Aan
W.
Wagenaars
VVD

R57

8 juli 2021

Kadernota 2022, Motie PvdA
excessenregeling

Wethouder
J. Goijaarts

De heer
Oegema
(PvdA)

R58

16 december 2021

Vaststelling Programma Water en
Riolering 2022-2026

Wethouder
J. van
Burgsteden

De heer
Oegema
(PvdA)

23-06-2022

Termijn
Afhankelijk van een nader
bericht voor de begroting.
Onderzoek is uitgezet.
Uitkomst ligt voor bij
wethouder.
Status: mogelijke opvolging
via toezegging CM38
De evaluatie van het
welstandsbeleid zal
meegenomen worden in de
integrale afweging van het
omgevingsplan. Ten gevolge
van het uitstel van de
Omgevingswet naar 1 januari
2023 is dit ook opgeschoven.
Het college zal per december
2022 de raad informeren over
de stand van zaken met
betrekking tot de
uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie

R59

17 februari 2022

Motie vreemd openluchtzwembad

Wethouder
J. van
Gerwen

Hier, VVD,
Lokaal, Lijst
Blanco

R60

10 mei 2022

Artikel 33 vragen SP
energietoeslag

Wethouder Mevrouw M.
M.
Broekmeulen
Roozendaal

Het college informeert de raad
voor 1 juni 2022 van de stand
van zaken rondom eventuele
verlenging van het contract met
Laco
Er was u een toezegging
gedaan om voor 1 juni met een
RIB te komen omtrent het
openluchtzwembad. Dit, maar
dat had u wellicht al gemerkt,
hebben we niet gehaald.
Ik zal u deze voor 1 juli doen
toekomen.
In juni 2022 aan de raad een
overzicht verstrekken van het
aantal aanvragen voor
energietoeslag van de groep tot
120% van de bijstandsnorm.

Lijst van toezeggingen Commissie Mens en Maatschappij
Nr.

Onderwerp

Toezegging

Van

Aan

Termijn

CM57

21 april 2021
Extra krediet
vervanging
kunstgrasveld en
geldlening aanleg
waterveld MHC SintOedenrode

Er kunnen nadere technische
vragen worden ingediend

voorzitter

div. fracties

vóór de raadsvergadering

CM58

21 april 2021

Er worden nadere schriftelijke
vragen ingediend; afhankelijk

voorzitter

D66

vóór de raadsvergadering

23-06-2022

Krediet aanleg
kunstgrasveld VV
Boskant

van de beantwoording wordt een
motie of amendement ingediend

Lijst van toezeggingen Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
Nr.

Onderwerp

Toezegging

Van

Aan

Termijn

CR27

11 december 2018
Integraal Beheerplan
Openbare Ruimte
Meierijstad

Hondenuitlaatplaatsen: voorstel
voor december 2019 naar de
raad.

Wethouder
J. van
Burgsteden

R. Merks
SP

CR30

11 december 2018
Centrumvisie
Meierijstad

Via een raadsinformatiebrief de
raad informeren over de
voortgang en ontwikkeling van
plannen.

Wethouder
J. Goijaarts

M. Klotz
HIER

CR38

21 februari 2019
Beheerstrategie civiele
kunstwerken gemeente
Meierijstad 2019-2027
21 maart 2019
Bestemmingsplan ‘Kom
Schijndel, 2013,
herziening Hoofdstraat
51-53’

De verschillende tabellen
overzichtelijker maken en waar
nodig de raad aanvullend
hierover informeren.
Zodra gereed het rapport VGO
(landelijk onderzoek naar
gezondheid van mensen die in
buurt van veehouderijen wonen)
aan de raad beschikbaar stellen.

Wethouder
J. van
Burgsteden

E. de Vries
HIER

Wethouder
J. van
Burgsteden

T. Wouters
SP

Na BVA november 2019
afgesproken dat dit in de
integrale
gebiedsbeheerplannen wordt
meegenomen.
De raad is in grote lijnen
geïnformeerd via Berap,
programmabegroting en
jaarrekening. De status van
actiepunten uit de centrumvisie
wordt alsnog gevisualiseerd in
een overzicht dat in het
voorjaar van 2022 wordt
aangeboden aan de raad.
Houdt verband met evaluaties
van beheerswerkzaamheden.
De evaluaties vinden in 2022
plaats
In
2018 zijn vervolgonderzoeken
gestart om te
achterhalen waarom mensen
die wonen in de buurt van
geitenhouderijen vaker een
longontsteking hebben. Alle
vervolgonderzoeken hebben

CR41

23-06-2022

ernstig vertraging opgelopen
door de corona pandemie.
Sommige deelstudies zijn
uitgesteld. Naar verwachting
kunnen de resultaten in 2024
worden gepubliceerd. Zie ook:
https://www.rivm.nl/veehouderij
-en-gezondheid/onderzoekveehouderij-en-gezondheidomwonenden-vgo

CR47

23 mei 2019
Beleidsnotitie
huisvesting
arbeidsmigranten

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

Wethouder
J. Goijaarts

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

De pilotlocatie (Amertkwartier)
is nog niet in gebruik genomen.
De aanvraag voor een
omgevingsvergunning is in april
2022 binnen gekomen.

CR60

23 januari 2020
Rapport ‘De toekomst
van zon en wind in
Meierijstad’

Onderzoek instellen naar
Wethouder
gemeentelijke zonneparken
J. Goijaarts
(uitkomst in 1e helft 2021);
inspanning om voor openstelling
2e tranche 2021 een voorstel aan
de raad voor te leggen.

J. Schwiebbe
CDA

CR72

21 april 2021
Regionale Energie
Strategie 1.0
Noordoost-Brabant

Een beknopte handleiding over
het participatieproces opstellen
voor burgers.

A.Smetsers
HIER

Zoals in RIB 23-2-2021
“verplaatsen tweede tranche
zonneparken” wordt er gestart
met een evaluatie waar dit
onderdeel in mee wordt
genomen.
Sept 2021 BVA geweest waarin
terugkoppeling/evaluatie is
gegeven en is aangekondigd
dat dit integraal mee wordt
genomen in herijking
zonneparken, initiele planning
van herijking q2 2023.
Wordt opgenomen in
beleidstrajecten voor zon en
windenergie initiële planning
voor vaststelling q2 2023

23-06-2022

Wethouder
M.Roozend
aal

CR74

16 september 2021
Resterend bedrag
uitvoeringskrediet van
€ 2.000.000 voor
versterking robuuste
groenblauwe structuren

Beeldvormende avond
organiseren over onderhoud
groenblauwe structuren.
Invulling en datum is te bepalen
door de agendacommissie.

Wethouder
J.van
Burgsteden

R. Verhagen
CDA

Onderhoud Groenblauwe
Structuren’ met
toelichting/opzet BVA opnemen
in bestuurlijke planning
(overleg met nieuwe
portefeuillehouder en
afstemming met WA Openbaar
Gebied) en Agendacommissie
laten besluiten over BVA.

CR78

1 december 2021
Krediet voor twee
gebiedsontwikkelingstr
ajecten in kader van
regionale aanpak
project ‘Stallenaanpak’
1 december 2021
Krediet voor twee
gebiedsontwikkelingstr
ajecten in kader van
regionale aanpak
project ‘Stallenaanpak’

Bij evaluatie inzichtelijk maken:
- de kosten van een
gemeentebrede aanpak;
- de aanvullende inzet van
ambtelijke capaciteit.

Wethouder
J. van
Burgsteden

F. van Zutven
D66

Eerste jaarlijkse evaluatie volgt
ca juli (afgestemd met de
evaluatie die we ook voor de
RegioDeal maken).

Zorgen dat evaluaties naast
elkaar komen te liggen.

Wethouder
J. van
Burgsteden

Ü. Öğüt
HIER

Eerste jaarlijkse evaluatie volgt
ca juli (afgestemd met de
evaluatie die we ook voor de
RegioDeal maken).

1 december 2021
Bestemmingsplan
‘Dorpshart Eerde’

Suggestie van fractie Hart
overnemen om in gesprek te
gaan met indieners van
zienswijzen over (monumentale)
bomen en kiosk.

Wethouder
J. van
Burgsteden

M. van Esch
Hart

In een groot aantal gesprekken
met de indieners van
zienswijzen is reeds uitgebreid
gesproken over de aanwezige
bomen. In de beantwoording
van de zienswijzen is daarop
ook schriftelijk gereageerd. Dit
geldt ook voor de status van de
kiosk die formeel buiten het
bereik van het project valt. En
ook daar is in de nota
beantwoording zienswijzen op
gereageerd.

CR79

CR82

23-06-2022

Noot: het raadsvoorstel gaat uit van
een jaarlijkse voortgangsrapportage;
in plan van aanpak project
stallenaanpak staat halfjaarlijkse
voortgangsrapportages.

CR89

17 januari 2022
Definitieve
Transitievisie Warmte,
inclusief
uitvoeringsstrategie

Bij opstarten duidelijk
communiceren met de inwoners
(o.a. geen sprake van
verplichting).

CR90

17 januari 2022
Huidige werkwijze
beheer en onderhoud
openbare ruimte

Overleg aangaan met ZLTO over Wethouder
ingekomen reactie (maaibeleid
J. Van
Meierijstad) en de raad over
Burgsteden
uitkomst overleg informeren.

R. Verhagen
CDA

CR92

17 januari 2022
Huidige werkwijze
beheer en onderhoud
openbare ruimte

Uitkomst overleg ZLTO over
maaibeleid kortsluiten met het
Waterschap.

Wethouder
J. Van
Burgestede
n

G. van Mil
GBM

CR97

2 februari 2022
Via beeldvormende avond(en):
Uitvoeringskredieten
✓ vooraf informatie
Openbaar Gebied 2022
verstrekken over:
- uitvoeringsprogramma;
- mogelijke prioritering;
- grootscheepse ingrepen in
de openbare ruimte;
✓ Meer inzicht bieden richting
toekomst.
Noot: initiatief ligt bij de raad.

Wethouder
J. Van
Burgsteden

Diverse
raadsleden

23-06-2022

Wethouder
M.
Roozendaal

E. de Vries
HIER

Tegen het vastgestelde
bestemmingsplan zijn 2
beroepsschriften ingediend.
We wachten de formele
procedure af (totdat er een
uitspraak van de Raad van
State is) voordat we, mocht dat
nog aan de orde zijn, in
gesprek gaan met de indieners
van zienswijzen.
Wordt meegenomen wanneer
gestart wordt met
wijkuitvoeringsplannen. Deze
worden pas opgestart wanneer
Rijk met middelen komt (geen
geld/geen taak).
Voor
gemeenteraadsverkiezingen 16
maart 2022
We hebben een aantal data
voorgesteld en wachten op een
reactie van ZLTO.
Zie CR90

Initiatief ligt bij raad

CR102

CR104

21 april 2022
Nota bodembeheer
(PFAS) + regionale
bodemkwaliteitskaart
(PFAS)
9 juni 2022
Bestemmingsplan
‘Kerkstraat 29 in
Wijbosch’

Verslagen van gevoerde
gesprekken met stakeholders
beschikbaar stellen.

Wethouder
J. van
Burgsteden

J. Kok
LOKAAL

Voor raadsvergadering van 10
mei 2022

Met monumentencommissie
overleggen over behoud /
bescherming van delen van het
oude pand en de status van het
nieuwe/herbouwde pand
(wel/geen gemeentelijk
monument).

Wethouder
J. van
Burgsteden

G. Hobert
D66

‘Het college is bereid om na de
verplaatsing de
aanwijzingsprocedure tot
gemeentelijk monument te
starten zoals deze is
opgenomen is de Verordening
fysieke leefomgeving
Meierijstad’.

Lijst van toezeggingen gezamenlijke Commissie
Nr.

Onderwerp

Toezegging

Van

Aan

Termijn

GC3

15 oktober 2020

Voor 1 maart 2021 levert het
college nieuwe actuele cijfers
aan t.b.v. leerling prognoses

Wethouder
C. van der
Pas

M. van
Rozendaal
(D66)

Was onderdeel van het
integraal huisvestingsplan dat
door de raad is vastgesteld.

GC4

16 juni 2022

Er wordt door het college
teruggekomen op de suggestie
om meer groen te realiseren
rondom de Basisschool in
Mariaheide en de parkeerplaats
ter plaatse

Wethouder
J. van
Gerwen

K. Acquaah
Arhin
(PvdA/GL)

Geen termijn gegeven

23-06-2022

Lijst van aangenomen moties
M6

27 januari 2021

Motie
erfgoedpluim

Wethouder J.
van Gerwen

M7

28 januari 2021

Motie
natuurinclusief
beleid

Wethouder J
van
Burgsteden

Lokaal,VVD, Dit is opgenomen in de uitvoeringsnotitie. Op dit
LB,D66,GB moment is er in samenspraak met PEM een
voorstel uitgewerkt. Er loopt nog een onderzoek
naar de vorm waarin de pluim kan worden
overhandigd, een beeldje? een oorkonde? een
schildje? Streven eerste overhandiging tijdens
Open Monumentendagen – Voorstel incl. de
vorm waarin de prijs wordt overhandigd uiterlijk
in juni ’22 in het college.
GB
Voorstel voor 1 maart 2022 voor te leggen aan
de gemeenteraad.
Voor zover dit niet uit vastgestelde
begrotingsposten kan worden gefinancierd, daar
bij het opstellen van de Kadernota’s financiële
ruimte voor te plannen.
Overigens wordt natuurinclusief beleid
meegenomen in de omgevingsvisie en is er een
biodiversiteitsplan in voorbereiding.

M9

24 juni 2021

23-06-2022

woonvisie 2018 Wethouder R.
en
Compagne
instrumenten
voor
verbeteren op
woningbouw

CDA,
Hier,D66
GB

» stavaza 13-04-22: beleid wordt momenteel
opgesteld. Omdat het beleid enkele politiek
gevoelige onderwerpen bevat en het dossier nog
moet worden overgedragen naar een nieuwe
portefeuillehouder, wordt het stuk niet in juni
2022 maar in september 2022 aangeboden aan
de raad.
Het college verzoekt Initiatiefnemers informatie
omtrent nieuwbouwwoningen eerst te laten
plaatsvinden in de lokale kranten

M11

4 november 2021

M13

16 december 2021

M14

16 december 2021

Motie vreemd
Wethouder J.
aan de orde
van
Kunststof op de Burgsteden
korrel

M16

27 januari 2022

Vaststelling
Duurzame
mobiliteitsvisie
Meierijstad

23-06-2022

Vaststelling
'Behoefteonder
zoek
bedrijventerrein
en Meierijstad',
inclusief de
keuzes en de
ontwikkelrichtin
g, als
bouwsteen
voor de
omgevingsvisie
.
Vaststelling
Programma
Water en
Riolering 20222026

Wethouder J.
Goijaarts

van PvdA,
Hier, D66,
Hart en
Gemeenteb
elang

Wethouder J.
van
Burgsteden

PvdA,GB,
Hier

Wethouder J.
van
Burgsteden

1. Onderzoek te doen hoe in het Omgevingsplan
– in lijn met artikel 3.86a BBL - maatwerkregels
kunnen worden opgenomen voor het
aanbrengen van zonnepanelen op daken van
nieuwe bedrijfsgebouwen.
2.In de tweede helft van 2022 over de uitkomst
van het onderzoek te rapporteren aan de raad.

Het college stelt voor 1 december 2023 een
uitvoeringsagenda klimaatadaptatie op en
koppelt dit terug aan de raad. In de
uitvoeringsagenda worden concrete doelen in de
tijd uitgezet om in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust te zijn.
Hart
Het college doet onderzoek naar de
mogelijkheden om kunststoffen gratis aan te
bieden bij de milieustraten en informeert de
gemeenteraad zo mogelijk voor 16 maart 2022.
Dit wordt meegenomen/onderzocht in de
pilot/veldproef die momenteel loopt op de
milieustraat locatie Sint Oedenrode. Om dit
mogelijk te maken is afzet/een verdienmodel
nodig voor de kunststoffen. Andere
afval/grondstof stromen worden ook
meegenomen in dit onderzoek.
PvdA,D66,H Samen met de provincie een verkenning te
IER en
beginnen voor het opnieuw bekijken van de
LOKAAL
ambities en doelstellingen voor de N279 met
duurzame en leefbare opties en een ruim
zoekgebied, inclusief een participatieproces met
inwoners en bedrijven;

M17

27 januari 2022

Vaststelling
Duurzame
mobiliteitsvisie
Meierijstad

Wethouder J.
van
Burgsteden

CDA en GB

M18

27 januari 2022

Vaststelling
Duurzame
mobiliteitsvisie
Meierijstad

Wethouder J.
van
Burgsteden

Hart,CDA,
D66,SP en
GB

23-06-2022

De raad voor 1 december 2022 te informeren
over de voortgang dan wel uitkomsten van
genoemde verkenning.
Zie ook raadsinformatiebrief van 5 april 2022
over Vervolg planproces N279.
Bij het college van Gedeputeerde Staten kenbaar
te maken dat de raad van Meierijstad
voortvarendheid wenst en goed betrokken wil
worden bij de verdere besluitvorming over de
N279, onder andere over de vraag of eerder
geformuleerde doelstellingen en
randvoorwaarden nog worden heroverwogen;
De mogelijkheden en onmogelijkheden van een
gefaseerde uitvoering van de opwaardering van
de N279 bij het provinciebestuur aan de orde te
stellen;
Bij het college van Gedeputeerde Staten kenbaar
te maken dat niet alleen communicatie en
overleg tussen het provinciebestuur en de
afzonderlijke gemeenteraden bevorderd dient te
worden maar dat het provinciebestuur ook een
stimulerende en ondersteunende rol kan spelen
bij de onderlinge communicatie tussen de
gemeenteraden van de aanliggende gemeenten;
De vervolgstappen over het verdere proces
inzichtelijk te krijgen en dit terug te koppelen aan
de gemeenteraad.
Zie ook raadsinformatiebrief van 5 april over
Vervolg planproces N279 inclusief brief vervolg
planproces N279 aan de Provincie.
Om in het vast te stellen uitwerkingsprogramma
expliciet aandacht te geven aan voorzieningen
voor voetgangers en de raad hiervan op de
hoogte te brengen. Dit wordt meegenomen bij de
uitwerking het uitvoeringsprogramma mobiliteit in
het jaarprogramma Openbare Ruimte als de raad

geld beschikbaar stelt voor het
uitvoeringsprogramma mobiliteit in de begroting.
M19

27 januari 2022

Motie vreemd:
Je lacht je
dood

M20

17 februari 2022

Uitvoeringskred Wethouder C.
iet nieuwbouw van der Pas
Scouting Rooi

M21

17 februari 2022

Motie vreemd
Afspraak is
afspraak
Eindhoven
Airport

= reeds nagekomen toezegging

23-06-2022

Burgemeester
K. van Rooij

Wethouder J
van
Burgsteden

HIER,
PvdA, D66 ,
GB, Hart,
LB,
LOKAAL

Zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad
voor te leggen tot wijziging van de APV waarin
artikel 2:48 A van de APV is aangepast conform
het model van de VNG

D66, VVD,
Over het medegebruik en beheer van het
Hier en Hart gebouw afspraken te maken met de scouting en
de raad voor 1 juni 2022 te informeren over deze
afspraken
PvdA, SP,
1in alle relevante overleggen het standpunt in te
Hier.
nemen onverminderd aan het Advies Van Geel
van april 2019 vast te houden en daarbij te
benadrukken dat de vergunde geluidscontour
jaarlijks niet overschreden mag worden en dat
daar ook strikt op gehandhaafd dient te worden.
2De raad jaarlijks te informeren over de
discussie en conclusies met betrekking tot de
geluidscontour

