Voortgangslijst
GRIJS BLOK = onderwerp verdwijnt na behandeling van voortgangslijst
RODE TITEL = nieuwe toezegging

Gerelateerd aan
commissie
Ruimte

Onderwerp
Kredietvoorstel aanschaf nieuwe
huurwoonwagen Driesedam 22

Datum
Commissie waarin
toezegging toezegging gedaan
05.09.2013 Gezamenlijke

Portefeuille
houder
Potters

Verwachte
datum
Toezegging
afhandeling
PvdA-GroenLinks vraagt naar Q1 2022
de stand van zaken
Driesedam.

Stand van zaken
26.05.2016|Olmenlaan gaat pas van start na uitvoering Driesedam, dat wordt volgend jaar (2017).
13.04.2017|Dit onderwerp komt richting eind 2017 aan de orde.
30.11.2017|Voor de Olmenlaan zal dezelfde basisafspraak met Woonwijze gelden als bij de Driesedam. Verwachting is dat Olmenlaan eind volgend
jaar gereed is. (eind 2018).
29.11.2018|Als Driesedam klaar is, komt Olmenlaan. De wethouder (Van de Ven vanwege afwezigheid Pennings) verwacht meer informatie voor de
raad er na, dus op 1 juni 2019.
20.06.2019|Wethouder Pennings geeft aan dat er in week 26 een overleg is met Woonwijze over de stand van zaken. Zodra dat overleg is geweest,
krijgt de gemeenteraad bericht.
05.09.2019|Wethouder Pennings is in afwachting van de uitkomst door Raad van Bestuur van Woonwijze.
26.09.2019|Wethouder Pennings hoopt voor 1 januari 2020 een reactie van de Raad van Bestuur van Woonwijze te ontvangen.
23.01.2020|De wethouder geeft aan dat er nog een aantal vragen liggen. Er wordt een voorstel verwacht in Q1-2020.
04.06.2020|Wethouder Pennings geeft aan dat de overdracht van de locatie aan Charlotte van Beuningen waarschijnlijk uiterlijk direct na de
zomervakantie wordt afgerond.
10.09.2020|Wethouder Pennings geeft aan dat de laatste puntjes op de i worden gezet met betrekking tot die overeenkomst. De verwachting is dat er
in oktober meer duidelijkheid komt.
29.10.2020|Wethouder Pennings meldt dat op dit moment de laatste onderhandelingen plaatsvinden met Charlotte van Beuningen. De verwachting
is dat de onderhandelingen voor het einde van het jaar zijn afgerond.
29.01.2021|Wethouder Potters geeft aan dat de gemeente verder gaat met de Olmenlaan als de Driesedam klaar is. De raad wordt op de hoogte
gesteld als de Driesedam klaar is. De toezegging heeft nu betrekking op de stand van zaken rondom de Driesedam. De wethouder verwacht dat de
toezegging dit jaar wordt afgewikkeld.
31.05.2021|1 juni 2021 overleg met externe die door CvB is ingeschakeld.
01.12.2021 De onderhandelingen lopen. Na verwachtig kan de Raad Q1 2022 geïnformeerd worden.

Ruimte

Voorwaarden bij garantstelling –
R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.

12.12.2019

Raadsvergadering

van de Ven

Wethouder Van de Ven zegt Q4 2021
toe de raad te informeren over
de voorwaarden van de
garantstelling voordat de
overeenkomst wordt
ondertekend.

04.06.2020 |I.v.m. Corona heeft Zwaluw V.F.C. de voorbereidingen nog niet kunnen treffen.
01.10.2020|De wethouder meldt dat Zwaluw V.F.C. nog steeds voornemens is om september 2021 op te leveren. Het ontwerpproces vordert en
binnenkort start de aanbesteding. De garantstelling volgt pas op het moment dat Zwaluw V.F.C. heeft vastgesteld welk bedrag met hulp van de
gemeente geleend dient te worden.
28.01.2021|Wethouder Van De Ven geeft aan dat Zwaluw is voortvarend bezig met de plannen. De vergunning aanvraag volgt binnenkort. Zodra de
offertes bij de Zwaluw bekend zijn, weet men welk bedrag geleend moet worden. Dan wordt het bedrag definitief
gemaakt en wordt de raad verder geïnformeerd. De verwacht in het begin van het tweede kwartaal meer informatie te kunnen geven.
01.06.2021|De aanbesteding van Zwaluw is nog niet afgerond, de bedragen zijn nog niet definitief. Na het zomerreces kan de raad hierover verder
geïnformeerd worden.
01.07.2021|De wethouder meldt dat afgelopen dinsdag door het college is ingestemd met de voorlopige gunning aan de partijen die de aanbesteding
gewonnen hebben. In een bouwteam wordt het ontwerp verder ontwikkeld waarna het college weer toestemming moet geven voor de definitieve
gunning. Dat is het moment waarop met Zwaluw V.F.C. de afspraken kunnen worden afgerond over de lening. Voordat de lening definitief wordt
aangegaan wordt de raad geïnformeerd d.m.v. een RIB.
19.10.2021|Zwaluw V.F.C. is op dit moment volop in gesprek met het bouwteam over de uitwerking van het ontwerp van de accommodatie tot een
vergunningsaanvraag. Zodra deze uitwerking definitief is, is de bouwsom bekend (het beschikbaar gestelde budget is leidend). Vervolgens wordt -na
instemming van de gemeente- de uitvoeringsopdracht verstrekt. Dan kunnen de afspraken met Zwaluw V.F.C. over de lening en garantstelling
worden afgerond. Voordat deze afspraken definitief worden gemaakt, wordt uw raad hierover via een RIB geïnformeerd. Dit zal naar verwachting in
Q1 2022 zijn.

Ruimte

Rozenoord

11.02.2021

Raadsvergadering

Vos

Wethouder Vos zegt toe in
Q4 2022
gesprek te gaan met Dura
Vermeer en de Charlotte van
Beuningen stichting over de
uitvoering van artikel 7.6 uit
de realisatieovereenkomst. De
raad wordt vervolgens
geïnformeerd hoe de
toewijzing van woningen in
zijn werk gaat. Daarnaast zal
de raad, zodra dit bekend is,
geïnformeerd worden over de
kale huurprijzen van de
woningen (incl. aantallen).

18.03.2021|Wethouder Vos meldt dat in het tweede kwartaal 2021 een terugkoppeling komt van het gesprek met Dura Vermeer en de Charlotte van
Beuningen stichting.
24.06.2021|Het gesprek heeft vertraging opgelopen, omdat Dura Vermeer graag ook de verhuurder (belegger) bij het gesprek wil betrekken.
01.07.2021|De wethouder meldt dat het gesprek heeft plaatsgevonden en dat een plan van aanpak wordt opgesteld hoe de woningtoewijzing kan
worden gedaan voor de zittende huurders van de Charlotte van Beuningen stichting en voor degenen die op de wachtlijst staan. Vanuit de belegger
zijn er huurderscriteria waar rekening mee moet worden gehouden. Planning is dat in Q4 2022 de woningen verhuurd gaan worden.
16.09.2021|De wethouder geeft aan dat toegezegd gesprek heeft plaatsgevonden. Vervolg is gesprek over de toewijzingsregels. Huurprijzen zijn nog
niet exact bekend. In overeenkomst afgesproken huurprijzen tussen 720-1000 prijspeil 2019 vastgelegd. Aantal woningen zijn bekend: 35. Eind dit
jaar zijn de prijzen per woning bekend. Exacte huurprijzen per aantal woningen eind Q4 2021 bekend.
13.01.2022|Het gesprek over de toewijzingsregels met de belegger Borgdonck moet nog plaatsvinden. Het doel is om de doorstroming van de
woningmarkt te bevorderen. De exacte huurprijzen van de woningen zijn nog niet bekend.

Gerelateerd aan
commissie
Ruimte

Onderwerp
Ontwikkeling Den Hoek

Datum
Commissie waarin
toezegging toezegging gedaan
22.07.2021 Raadsvergadering

Portefeuille
houder
Vos

Verwachte
datum
Toezegging
afhandeling
In de gunningscriteria voor de Q1 2022
toewijzing van kavels aan een
CPO-initiatief, mee te nemen
in hoeverre het initiatief zich
onderscheidt op duurzaamheid
en daarbij de betaalbaarheid
voor starters op de
woningmarkt mee te wegen.

Stand van zaken
1.12.2021 Een langere voorbereidingstijd is nodig vanwege het afwijken van de standaard tenderprocedure waarbij circulariteit een rol speelt. Er
worden twee tenders in de markt gezet. Voor de selectie van de tender 1 (CPO-woningen) ligt de nadruk minder op duurzaamheid. Dit, om de
woningen betaalbaar te houden. Voldaan moet worden aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Ontwerpen die aanvullend op de eisen van het
bouwbesluit rekening houden met duurzaamheid, verdienen extra punten. Tender 2 gaat uit van zo duurzaam mogelijke woningen. Waarbij het de
insteek is om aspecten van circulariteit te verwerken.

Ruimte

Woonvisie 2021-2025

30.09.2021

Raadsvergadering

Potters

De wethouder zegt toe de raad Q4 2021
te informeren over het bod
van de
woningbouwcorporaties
inzake het realiseren van
sociale woningbouw.

01.12.2021|De prestatieafspraken zijn gebaseeerd op de bieding van de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties én op de
vasstgestelde Woonvisie 2021-2025; Groei met Vughtse kwaliteit. Op 9 december staat de ondertekening van de prestatieafspraken. De raad krijgt de
prestatieafspraken vergezeld van een raadsinformatiebrief toegezonden.
22.01.22 december 2021 is de raad geïnformeerd met een RIB. In overleg met wethouder Potters mag deze regel op afgehandeld (grijs) gezet worden.

Ruimte

Woonvisie 2021-2025

30.09.2021

Raadsvergadering

Potters

De wethouder zegt toe de raad Q2 2022
te informeren over de
mogelijkheden die er (binnen
de grenzen van de wet) zijn
om te bouwen voor lokale
behoefte/Vughtenaren.

01.12.2021| Het onderzoek tot nu toe heeft nog niet geresulteerd in mogelijkheden om voor Vughtse bewoners te bouwen. Begin 2022 wordt een
overzicht van mogelijke instrumenten aangereikt. Deze instrumenten zijn gericht op het betaalbaar houden en voor specifieke doelgroepen behouden
van woningen.

Ruimte

Globale gebiedsvisie 'Hart van de
Baarzen'

02.12.2021

Ruimte

Vos

Aanleveren van een 3Dimpressie. Wethouder Vos
geeft aan geen garantie te
geven dat deze vóór de
raadsvergadering van
16.12.2021 beschikbaar is.

Q1 2022

13.01.2022|In Q1 2022 wordt er een 3D impressie van de globale gebiedsvisie gemaakt.

Ruimte

Globale gebiedsvisie 'Hart van de
Baarzen'

02.12.2021

Ruimte

Vos

De wethouder zegt toe dat
omwonenden worden
betrokken bij de verdere
uitwerkingen.

Q1 2022

13.01.2022|Er wordt een communicatieplan opgesteld met hierin de communicatie momenten en de participatie momenten voor de verdere
planontwikkeling.

Ruimte

Globale gebiedsvisie 'Hart van de
Baarzen'

02.12.2021

Ruimte

Vos

Naar aanleiding van
opmerkingen van insprekers
inzake de communicatie
anders te regelen, doet de
wethouder de toezegging dit
ter harte te nemen. Bekeken
zal worden hoe dit vorm te
geven waaronder via 'Wij in
Vught'.

Q1 2022

Ruimte

Globale gebiedsvisie 'Hart van de
Baarzen'

02.12.2021

Ruimte

Vos

De wethouder zegt toe
Q1 2022
schriftelijk terug te komen op
consequenties voor Vught van
de uitspraak van de Hoge
Raad inzake het niet direct
mogen verkopen van grond
aan betrokken
vastgoedontwikkelaars of
bouwers in vastgoed
projecten, door gemeenten.

Ruimte

Besluit tot nemen van een M.E.R.beoordelingsbesluit

09.12.2021

Ruimte

Du Maine

De raad informeren over het
nader verweerschrift op het
bezwaar van de Natuur- en
Milieugroep Vught, zodra dit
aan de Raad van State is
verzonden.

Q1 2022

Ruimte

Lidwina school

16.12.2021

Raadsvergadering

Vos

De raad informeren over de
datum waarop het college
besloten heeft de Lidwina
school te slopen.

Q1 2022

24.01.2022 In overleg met wethouder Vos mag deze regel op afgehandeld (grijs) gezet worden.
10.02.2022 De raad is op 31 januari geinformeerd d.m.v. een RIB.

Gerelateerd aan
commissie
Ruimte

Verwachte
datum
afhandeling
Q1 2022

Onderwerp
Warmtescans

Datum
Commissie waarin
toezegging toezegging gedaan
03.02.2022 Gezamenlijke

Portefeuille
houder
Van de Ven

Ruimte

Bankje Torenstraat Helvoirt

03.02.2022

Gezamenlijke

Du Maine

Nagaan wat de stand van
zaken is ten aanzien van het
bankje in de Torenstraat in
Helvoirt.

Bestuur en
samenleving

Evaluatie BHIC

10.06.2021

Bestuur en
samenleving

Burgemeesrter
vd Mortel

De burgemeester meldt dat op Q4 2021
dit moment de door het BHIC
per 1 januari 2019
overgenomen rol van het
Rijksvastgoedbedrijf ten
aanzien van het onderhoud en
de instandhouding van de
Citadel in Den Bosch
geëvalueerd wordt. De
burgemeester zegt toe dat hij
de raad nader informeert over
de uitkomsten van deze
evaluatie.

15.06.2021|De evaluatie is lopende met het doel eind van het jaar een definitief besluit te nemen door de Minister van OCW.
13.01.22 de resultaten van de evaluatie Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel bekend zijn. Er ligt een voorgenomen besluit. Per 1 januari
2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. In 2022 wordt het nieuwe stelsel vorm gegeven door het Ministerie OCW en het
Rijksvastgoedbedrijf en aan de Kamer aangeboden.
10.02.22: Raadsvoorstel is door de raad behandeld.

Bestuur en
samenleving

Participatiebeleid

22.07.2021

Raadsvergadering

Potters

Binnen de gemeentelijke
Q4 2021
organisatie een centraal
contactpersoon aanwijzen
voor initiatieven vanuit
inwoners en de raad
informeren over de reactie van
B&W op de brief over een
voetbalkooi met kunstgras in
Den Hoek Helvoirt.

23.09.2021|De brief over een voetbalkooi met kunstgras in Den Hoek Helvoirt is afgehandeld.
De wethouder vraagt om t.a.v. ‘Binnen de gemeentelijke organisatie een centraal contactpersoon aanwijzen voor initiatieven vanuit inwoners en de
raad informeren over de reactie van B&W’ om een duidelijkere vraag te stellen. Zoals nu omschreven betreft het ook niet het participatiebeleid.
19.10.2021|De vraag van de wethouder om een nadere verduidelijking staat nog open. Het participatiebeleid is vastgesteld door de raad op
22/7/2021.

Bestuur en
samenleving

Belastingen en leges 2022

09.12.2021

Bestuur en
samenleving

Potters

Een onderzoek naar het
Q2 2022
plaatsen van containers voor
wegwerpluiers wordt
meegenomen in het
afvalbeleid dat in 2022 naar de
raad komt.

Bestuur en
samenleving

Zoekfunctie gemeentelijke website

03.02.2022

Gezamenlijke

Potters

Nagaan of de zoekfunctie van Q1 2022
de gemeentelijke website
verbeterd kan worden.

Bestuur en
samenleving

Startnotitie gezondheidsbeleid

10.02.2022

Gezamenlijke

van de Ven

Gedurende het
Q2 2022
participatietraject de raad
tussentijds informeren waarbij
ook een stand van zaken voor
Vught wordt gegeven over de
actiepunten uit de landelijke
nota.

Toezegging
Met VET Vught contact
opnemen over de
achterstanden in het uitvoeren
van aangevraagde
warmtescans.

Q1 2022

Stand van zaken

10.02.2022 De wethouder meldt in de raadsvergadering dat het bankje is geplaatst.

