Openstaande Toezeggingen aan de raad

(Commissie Ruimte, Economie en Financiën)
Onderwerp

Toezegging

Uit

Toegezegd

Portefeuille-

Uitvoeringsplan

Wethouder Van den Berg zegt toe om het uiteindelijke Uitvoeringsplan, wat in

5-10-2017

31-12-2018

I. Verkuijlen

Red Sox (133)

een advies aan de raad voor te leggen.

Moleneind-verhuizing

samenwerking met alle betrokkenen binnen de begroting tot stand komt, met

vergadering

voor

21-3-2019

houder

12-9-2019

15-05-2019:

10-10-2019

Wethouder Verkuilen vraagt om de termijn te verleggen naar 20-06-19 (zie mail
griffie dd 15-05-19)
18-6-2019:

De afgelopen maanden heeft een intensief participatietraject met direct

belanghebbenden geleid tot een breed gedragen ontwerp en een uitvoeringsplan
voor Park Moleneind. De opdracht van de gemeenteraad is om binnen het

bestaande budget te blijven. Dat is op dit moment de uitdaging. Dit heeft onder
andere te maken met het honoreren van wensen van de projectgroep en hogere
materiaal- en arbeidskosten. Ook de sportvisie die op dit moment in

ontwikkeling is, speelt een rol. We hebben geconstateerd dat de beschikbaarheid
van bestaande velden nieuwe inzichten met zich mee brengt die van invloed

kunnen zijn op het ontwerp en het uitvoeringsplan. We bekijken deze nieuwe
mogelijkheden en komen in september bij u terug.
9-9-2019:

Met het oog op de taakstelling om binnen het bestaande budget te blijven,

worden momenteel alle mogelijke (en haalbare) locaties (opnieuw) onderzocht

voor de Red Sox en kijken we naar besparingsmogelijkheden in Park Moleneind,
waarbij het ontwerp dat door de participatiegroep wordt gedragen zoveel
mogelijk ongewijzigd blijft. Het onderzoek is eind september gereed.

Tijdens de commissievergadering REF op 10 oktober a.s. lichten we de resultaten
van het onderzoek toe.

Bespreeknotitie

standplaatsvoorz. (164)

10 oktober 2019/MB

Wethouder Van Heeswijk zegt de commissie toe om een bespreeknotitie op te
stellen m.b.t. de mogelijkheden op standplaatsvoorzieningen.

14-11-18; standplaatsvoorzieningen meegenomen in centrumvisie

8-3-2018

30-09-2019
18-6-2020

G. v. Heeswijk

Openstaande Toezeggingen aan de raad

(Commissie Ruimte, Economie en Financiën)
Plan Woningbouw
Sesterpark (165)

Wethouder Peerenboom zegt de commissie toe om de raad te informeren met

een presentatie en een toelichting over het plan voor woningbouw Sesterpark. De

8-3-2018

fractie van Gewoon Uden verzoekt om dit te agenderen als behandelpunt in de

19-4-2018

11-10-2018

M. Prinssen

14-2-2019

eerstvolgende commissie REF op 19 april 2018.

30-06-2019

19-6-2018:

4e kw. 2019

Wethouder Prinssen vraagt om de deadline van de toezegging aan te passen naar
de commissie van oktober. De reden daarvoor is dat het plan eerst wordt
aangepast op basis van de afspraken uit coalitieakkoord
1-10-2018:

Wethouder Prinssen vraagt om de deadline van de toezegging aan te passen naar
de commissie van februari 2019. De wethouder geeft in de commissie van 11
oktober een mondeling toelichting.
14-02-18:

Portefeuillehouder Prinssen heeft onlangs overleg gehad met vertegenwoordigers
van de klankbordgroep en daarbij aangegeven vast te willen houden aan de

afspraken uit het coalitieakkoord van minimaal 50 grondgebonden woningen.
Het voorstel dat nu wordt uitgewerkt wordt in maart 2019 aan de

klankbordgroep gepresenteerd. De raad wordt geïnformeerd over het plan in het
tweede kwartaal van 2019.
20-6-2019:

De wethouder meldt dat er op dit moment twee plannen in voorbereiding zijn om
aan de wensen van de klankbordgroep te voldoen. In september volgt er een

overleg met de klankbordgroep, waarna de portefeuillehouder terug komt bij de
raad (toezegging naar 4e kwartaal 2019).
Beeldvorming

Reclamebeleid (166)

De commissie stelt de portefeuillehouder voor om - in overleg met de

agendacommissie - samen met de raad een beeldvormende bijeenkomst te

organiseren (zo nodig samen de met stakeholders als ondernemers , burgers
e.d.) over het gewenste reclamebeleid in Uden. Het nu onderliggende
ingetrokken advies kan daarbij als opiniestuk dienen.

11-9-2018: Wethouder Verkuijlen geeft de prioriteit aan de actiepunten uit het
coalitie akkoord. Daarom wordt deze toezegging later opgepakt.

10 oktober 2019/MB

8-3-2018

30-6-2018
4e

kw. 2019

I. Verkuijlen

Openstaande Toezeggingen aan de raad

(Commissie Ruimte, Economie en Financiën)
Lightrail (197)

Wethouder Van Lankvelt zegt toe dat de raad het 2e kwartaal van 2019 een

informatienota over de Lightrail ontvangt. In die informatienota laat het college
weten of er een reëel perspectief is. Het college start pas een lobby als er een

Raad

20-6-2019

F. v Lankvelt

16-5-2019

3e kw. 2019

F. v. Lankvelt

8-11-2018

4e kw. 2019

reëel perspectief is. De wethouder zegt toe dat hij de suggesties van D66 AS50/ verbinding Eindhoven erbij betrekken - meeneemt en de vragen van
UdenPlus - over kosten en voordelen - beantwoordt.
Duurzaamheidsagenda
niet op schema (231)

De fractie van D66 geeft aan dat uit de evaluatie blijkt dat Uden nog niet op
schema ligt. Welke investeringsmaatregelen worden op korte termijn nu

genomen, mede gelet op de diverse aanbevelingen? Wethouder Van Lankvelt
geeft aan dat op dit moment in beeld wordt gebracht wat er aan capaciteit
ingezet kan worden om in te lopen op verschillende thema's op de

duurzaamheidsagenda. De wethouder zegt toe om hier schriftelijk op terug te
komen bij de raad;

De planning is dat voor de raadscyclus van november een informatienota naar de
raad wordt gezonden (REF 14 nov.)

10 oktober 2019/MB

14-11-2019

