motie is beantwoord door het college en zal na de
eerstvolgende commissie van de voortgangslijst
verdwijnen

GRIJS BLOK =
RODE TITEL =

nieuwe motie

Gerelateerd aan
commissie
Indieners
Ruimte
PvdA-GL,
GB

Onderwerp
Brug Isabella

Datum raad
12.09.2019

Portefeuille
houder
du Maine

Verwachte
datum
Verzoekt het college om:
afhandeling
•De raad actief te informeren over het ontwerp van de brug en Q2 2022
het bijbehorende investeringsbudget na gereedkomen van dat
ontwerp;
•Te onderzoeken of de Ruimte voor Ruimtegelden die in het
jaar 2019 en het jaar 2020 beschikbaar komen vanuit nieuwe
projecten gebruikt kunnen worden om de kapitaalslasten van
de totale investering te dekken en zo minder bij te dragen uit
het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen;
•In overleg te treden met de partners om het risico van
overschrijdingen (archeologisch onderzoek,
kostenoverschrijdingen algemeen, etc.) in voorkomend geval te
dragen naar rato van de inbreng in de initiële investering.

Stand van zaken
14.01.2020|In februari wordt de raad over de stand van zaken geïnformeerd.
01.10.2020|De wethouder meldt dat op dit moment de planprocedure in werking wordt gesteld. De raad wordt dan ook nader geïnformeerd. Naar
verwachting is die procedure in het 1e kwartaal 2021 afgerond en dan kan in het 2e kwartaal gestart kan worden met de aanbesteding.
18.03.2021|Wethouder Du Maine meldt dat binnenkort een raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen volgt. Na
behandeling in de raad kan het college overgaan tot uitvoering van de motie in het derde kwartaal 2021.
04.06.2021|Wethouder Du Maine meldt dat toch een zienswijze is ingediend en daarom keert het raadsvoorstel na de zomer terug op de agenda van
de raad.
15.07.2021|Wethouder Du Maine geeft aan dat het raadsvoorstel waarschijnlijk in de tweede raad na het reces terugkomt, omdat niet één, maar vier
zienswijzen zijn ingediend.
19.10.2021|In Q4 komt het voorstel naar de raad.
29.11.2021 | Plan wordt aangepast. De gemeente is in overleg met partners. Raadsvoorstel volgt in Q1/Q2 2022.

Ruimte

GB, PvdaGL, VVD,
D66

Regionale Energie
Strategie

07.11.2019

van de Ven

•Om de mogelijkheden van (grootschalige) opwek van
Q4 2021
duurzame energie op grondgebied van Vught te verkennen,
zoals bijvoorbeeld zon en/of wind;
•Met inwoners en (belangen)organisaties in gesprek te gaan
over deze mogelijkheden en het creëren van draagvlak;
•De mogelijke rendementen van zulke opwek zoveel als
mogelijk ten gunste van de Vughtse gemeenschap te laten
komen;
•De uitkomst hiervan periodiek terug te koppelen aan de raad.

11.06.2020|Het concept-bod regionale energiestrategie Noordoost-Brabant is in de gemeenteraad aangenomen.
25.06.2020|Bijeenkomsten met inwoners over het grootschalig opwekken van duurzame energie georganiseerd.
18.03.2021|Wethouder Van de Ven meldt dat met het in 2021 vaststellen van een zon- en windvisie uitvoering wordt gegeven aan deze motie.
25.01.2022 De RES 1.0 is in Q4 2021 vastgesteld door de raad. De raad wordt periodiek geïnformeerd over het vervolg RES 2.0 en het opstellen van
de zon- en windvisie. Mag op afgehandeld.

Ruimte

GB, VVD

Sociale
woningbouw

25.03.2021

Potters

Ten tijde van deze bestuursperiode van vijf en half jaar en in Q4-2021
samenwerking met de betrokken woningbouwcorporaties
minimaal 100 sociale huurwoningen te realiseren en in kaart te
brengen of het tekort aan sociale huurwoningen eveneens in
Helvoirt aan de orde is.

16.09.2021|Wethouder Potters meldt dat in de Woonvisie uitvoering wordt gegeven aan deze motie. De Woonvisie staat geagendeerd voor de
commissievergadering van 23.09.2021.
1.12.2021 | De woonvisie is op 30 september vastgesteld. 31 januari 2022|Afspraken zijn gemaakt met de woningcorporatie. Tussen de 210 en 600
woningen worden gerealiseerd. In afstemming met wethouder kan dit onderwerp worden afgerond.
03.02.2022: In de gezamenlijke commissie is besproken deze motie ten minste tot publicatie van de rapportage woningbouwprogramma in beeld te
houden via de motiemonitor.

Ruimte

GB, VVD,
CDA, SP,
PLV

De gemeente geeft 25.11.2021
het goede voorbeeld
met zonnepanelen

Van de Ven

• Te onderzoeken welke locaties (gemeentelijke daken,
particuliere gebouwen en parkeerterreinen) in de gemeente
Vught geschikt zijn voor het realiseren van grootschalige
opwek van energie met zonnepanelen;
• In Q1 2022 met een voorstel te komen om nog in 2022
minimaal 200 zonnepanelen te leggen op een of meerdere
gemeentelijke daken;
• De financiele dekking te halen uit het programma
Milieubeheer;
• Hierover de raad te informeren.

25.01.2022 Binnen het onderwerp energietransitie, onderzoeken we ook de potentie voor zon op dak op gemeentelijke daken, particuliere gebouwen
en parkeerterreinen. In 2021 heeft een inventarisatieonderzoek voor gemeentelijk vastgoed plaatsgevonden. Vanaf Q1 2022 wordt gewerkt aan een
plan van aanpak voor energiebesparing en opwek op gemeentelijke daken.

Q4 2022

Gerelateerd aan
commissie
Indieners
Ruimte
D66, VVD,
PvdA-GL,
CDA

Ruimte

PvdA-GL,
CDA, SP,
D66

Bestuur en
samenleving

Onderwerp
Datum raad
Waardevolle
16.12.2021
inrichting van Hart
van de Baarzen

De energietransitie 16.12.2021
voor iedereen

Portefeuille
houder
Vos

Verzoekt het college om:
• De te nemen stappen in de uitwerking van de globale
gebiedsvisie met omwonenden tijdig te communiceren en hen
te betrekken voor participatie en inspraak;
• Afspraken te maken met de ontwikkelende partijen over het
betrekken van omwonenden en deze met omwonenden te
communiceren;
• Met omwonenden een plan maken voor de openbare
inrichting van het hele plangebied;
• Te komen met een beeldkwaliteitsplan voor het noordelijk
deel van het plangebied met de supermarkt waarin onder meer
wordt gekeken naar het uiterlijk en de uitstraling van het pand
en de bouwhoogte;
• Met Lidl af te spreken voldoende magazijnruimte te
realiseren, zodat het laden en lossen met zo min mogelijk
overlast en vrachtwagenbewegingen, veilig te regelen is binnen
het bouwvlak;
• Met Lidl contractueel vast te leggen dat gestart wordt met de
realisatie van de woningen op de huidige locatie direct nadat de
nieuwe supermarkt in gebruik genomen is;
• Om in overleg met omwonenden en de andere stakeholders
tot een plan voor een veilige verkeersafwikkeling te komen;
• Met omwonenden de participatie te evalueren en de
leerpunten toe te passen in het vervolg van de participatie.

Verwachte
datum
afhandeling
Q4 2022

Q1 2022

Stand van zaken

Van de Ven

• Een plan uit te werken waarin huishoudens in de
doelgroepen die met de huidige aanpak niet worden bereikt,
zoals bedoeld in de overwegingen, wel worden bereikt,
geholpen en gestimuleerd hun woning te verduurzamen.

25.01.2022 Er komen Rijksgelden beschikbaar voor de aanpak van energiearmoede, wat ook ingezet kan worden voor energiebeparing en andere
duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee helpen we doelgroepen die onder de minima vallen. Met stakeholders maken we een plan voor aanpak om deze
gelden effectief in te zetten.

VVD, D66, Subsidie evenement 08.07.2021
CDA

du Maine

•Een bedrag van € 10.000,-- te reserveren als incidentele
Afh. Van
subsidie voor de organisatie van een evenement of festival;
mogelijkheden
•Dit bedrag te bekostigen uit de pot subsidies;
corona
•Inwoners van de gemeente Vught uit te dagen een evenement
of festival te organiseren voor alle inwoners van de gemeente
Vught, waar tevens alle horecaondernemers uit Vught,
Helvoirt en Cromvoirt aan deel kunnen nemen.

23.09.2021|Wethouder Du Maine geeft aan dat de gelden zijn gereserveerd. Motie blijft staan totdat de gemeente Vught een uitdaging heeft
uitgedaan. Vanwege corona zijn hier nog niet de mogelijkheden toe geweest.
19.10.2021|De wethouder gaat in gesprek met de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.
10.02.2022|De raad is middels een RIB geinformeerd en heeft vervolgens een hernieuwde motie aangenomen.

Bestuur en
samenleving

VVD, D66, Onderzoek
Pvda-GL,
aanvullende
CDA, SP
scenario’s De
Speeldoos

30.09.2021

van de Ven

•De optie van renovatie van de huidige Speeldoos tot een
Q4 2021
integraal Sociaal Cultureel Centrum incl. muziekonderwijs
nader uit te werken;
•Een second opinion te laten uitvoeren naar de potentiele
financiële opbrengst van het realiseren van twee lagen
appartementen in het scenario van nieuwbouw;
•De optie van het betrekken van de activiteiten van
theaterwerkplaats Novalis bij de exploitatie van De Speeldoos
uit te werken;
•Te verkennen of de optie van een SCC op het perceel van
Venvulas BV een back-up plan kan zijn in het geval de
scenario’s van renovatie en nieuwbouw op de huidige locatie
financieel te negatief uitpakken;
•De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van deze
onderzoeken.

30.09.2021|In de raadsvergadering is overeengekomen dat de verkenning van een SCC op het perceel van Venvulas geen volledige scenario
uitwerking incl. financiële doorrekening betreft, maar een globale schets op 1 of 2 A4.
19.10.2021|Het college brengt op dit moment de diverse elementen in beeld. Uw raad wordt hierover naar verwachting in Q4 nader geïnformeerd.
23.12.2021| De raad heeft de raadsinformatiebrief "Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos" ontvangen.

Bestuur en
samenleving

VVD

Verlichten
werkdruk
Wijkagenten

04.11.2021

Van de Mortel

• Te onderzoeken hoe we de werkdruk bij de Wijkagenten
Q1-2022
kunnen verlichten, bijvoorbeeld door een efficiëntere inzet van
wijk GGD-ers, jongerenwerkers en BOA’s, waardoor de
Wijkagenten zich beter kunnen richten op hun kerntaken;
• De raad hierover te informeren.

21.12.2021| Een voortgangsbericht is middels een raadsinformatiebrief verzonden. Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) van jongerenwerk en wijk
GGD'er. Boa onderzoek loopt seperaat. 25.01.2022 | Onderzoek boa's loopt. Verwachtte agendering in POHO vergunningen en veiligheid februari
2022, hierna routing richting college en raad.

Bestuur en
samenleving

D66, SP,
PvdA-GL

Regenboog(zebra)p 16.12.2021
ad

Van de Ven

• In de directe nabijheid van het gemeentekantoor én in
Q3-2022
Helvoirt een regenboog(zebra)pad of in het oog springend
regenboogpad aan te leggen;
• Te streven om deze regenboog(zebra)paden te onthullen op
‘Coming out-day’ op 11 oktober 2022;
• Hiervoor dekking te vinden in de begroting 2022.

10.01.2021| Is opgenomen in de uitvoering van het diversiteitsbeleid. Voorbereiding voor realisatie is opgestart.

Gerelateerd aan
commissie
Indieners
Bestuur en
GB, VVD
samenleving
en CDA

PHS en N65

VVD, GB,
PvdA-GL

Onderwerp
Datum raad
Hernieuwde motie 10.02.2022
subsidie evenement

Verkeersonderzoek 14.05.2020
VVP

Portefeuille
houder
du Maine

du Maine

Verzoekt het college om:
• Een evenement te laten organiseren waarmee lokale
verenigingen podium krijgen en de lokale ondernemers incluis
de horeca betrokken worden;
• Daartoe een hoger bedrag beschikbaar stellen uit de post
subsidies of herindeling dan wel coronagelden en bijstand te
verlenen in de vorm van bijvoorbeeld vergunningsverlening en
mogelijke bewegwijzering of wegafzettingen en kennisgeving
voor in Het Klaverblad e.d.;
• Indien nodig en goed onderbouwd een hoger bedrag ter
goedkeuring terug te koppelen aan de raad ter goedkeuring.

Verwachte
datum
afhandeling
Q3-2022

•Zo snel mogelijk een verkeersonderzoek uit te laten voeren
n.n.t.b.
vooruitlopend op het VVP;
•In dit onderzoek in ieder geval mee te nemen:
-de laatste stand van zaken conform N65, PHS en het
onderliggend wegennet;
-maatwerkoplossingen voor het totale wegennet om het
verkeer zo optimaal mogelijk te kunnen spreiden;
-maatwerkoplossingen om de verkeersstromen richting
rijkswegen te leiden en sluipverkeer binnen de Vughtse kernen
tegen te gaan;
•Vughtse belanghebbende te betrekken bij de uitwerking van
dit onderzoek;
•De resultaten van dit onderzoek aan de gemeenteraad toe te
laten komen.

Stand van zaken

25.06.2020|Voor de zomer stuurt het college een raadsinformatiebrief waarin het proces tot een nieuw plan wordt uiteengezet.
22.09.2020|Raadsinformatiebrief aangeboden aan de Raad inzake het gebruik van een nieuw verkeersmodel.
05.11.2020|Raadsinformatiebrief Proces Verkeers- en Vervoersplan - Motie verkeersonderzoek – eerste stap analyse nieuw verkeersmodel ter
beschikking gesteld aan de raad.
14.12.2020|In de raadsinformatiebrief van 7 juli 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces op hoofdlijnen om de motie uit te voeren en
te komen tot een nieuw VVP voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Met het geschetste proces wordt gehoor gegeven aan de gevraagde motie. In de
raadsinformatiebrief van 3 november 2020 is aangegeven dat het gevraagde onderzoek gekoppeld wordt aan een nieuwe mobiliteitsvisie en beleidskader (voorheen VVP).
18.03.2021|Wethouder Du Maine meldt binnenkort aan de griffie voor welke datum het onderzoek is afgerond. Vughtse belanghebbenden worden
bij het proces betrokken. De aangenomen moties uit de raadsvergadering van 14 mei 2020 inzake het handhaven van de noordelijke fietsverbinding
langs de N65 en het onderzoeken van een (gebieds)ontsluitingsweg tussen het industrieterrein in Helvoirt en de Kruishoeveweg worden in het
proces van het opstellen van het nieuwe verkeers- en vervoersplan meegenomen.
29.11.2021 | Eerste participatieweek is afgelopen. Participatietraject loopt tot en met Q2 2022. Raadsvoorstel volgt vlak voor of vlak na de zomer
2022.

