LIJST VAN TOEZEGGINGEN
t/m JANUARI 2018
Commissie RUIMTE
Datum
07-07-‘03
(cie. BU)

Toezegging
De wethouder zal z.s.m. terugkomen op ontwikkelingen Koningsplein 14-16

Portef.h
Huijsmans

Afd
R&O

raad 04-02‘14

De cie wordt geïnformeerd over
de vervolgaanpak stimuleringsmaatregelen huisvesting jongeren
De cie wordt jaarlijks geïnformeerd over het gebruik van de
subsidieregeling monumenten
De cie ontvangt jaarlijks informatie over de omvang en ontwikkeling van het Fonds ruimtelijke
kwaliteit
De cie wordt structureel geïnformeerd over voortgang Fietspad
Meijelseweg, met tijdpad in december 2014
Er wordt een voorstel inzake de
milieustraat Asten-Someren
voorgelegd aan cie/raad;
Optie gratis afvoer groenafval
wordt in voorstel Milieustraat
meegenomen
De cie wordt geïnformeerd over
lokale communicatie en toegang
tot ruimtelijkeplannen.nl
De cie wordt geïnformeerd over
projectplan en vervolgstappen
Omgevingswet

Martens

R&O

Huijsmans

R&O

Martens

R&O

Martens

R&O

Martens

R&O

Martens

R&O

Planning nieuwe raad (2x bijgesteld)

Martens

R&O

De cie wordt schriftelijk geïnformeerd over status huis Lindestraat (nabij historische muur)
en pand A. de Bruijn
Cie wordt geïnformeerd over signalering en oversteek Gezandebaan tbv fietsroute Bosdijk
De cie wordt geïnformeerd over
de vervolgprocedure mbt Antoniusstraat 45

Huijsmans

R&O

Bij Informatief overleg: info is
gegeven in cie 22-11-’16, 17-01’17, 28-3-’17 (presentatie), 1010-‘17
Planning 27-02-’18 (1x bijgesteld)

Martens

R&O

Martens

R&O

Sloopregeling buitengebied wordt
geactualiseerd cf. bp buitengebied
De cie wordt over de voortgang
van het plan van aanpak duurzaamheid geïnformeerd
De cie wordt geïnformeerd over
de bevindingen/ evaluatie en

Martens

R&O

Martens

R&O

Planning tenminste jaarlijks, e.v.
september 2018

Martens

R&O

Nog in te plannen

raad
27-05-‘14
Cie 12-09-‘17
14-10-’14
08-04-‘15

23-09-‘14
(raad)

16-06-‘15

21-11-‘17
12-01-‘16

23-02-‘16

13-09-’16,
02-05-’17,
10-10-’17,
16-01-‘18
22-11-‘16

05-07-’16 2709-’16 raad
17-01-‘17
cie
02-05-‘17

12-09-‘17

12-09-‘17

Afdoening
Info gegeven in cie
’05:1x,’06:1x,’07:3x,’08:5x
‘09:6x,’10:2x,’11:
1x,’12:4x,‘13:2x,’14:0x,‘15: 2x,
2016: per mail 28-04-’16; 2017:
17-01-17 actualiteit, raad 31-10
Starterslening in cie 11-06-’14
en 13-10-’15,
vervolg nog in te plannen
Jaarlijks, info is gegeven in cie
16-06-’15, 14-06-’16, 12-09-’17,
16-01-’18;
Info is gegeven in cie 08-04-’15,
17-05-’16, planning 27-02-‘18
(2x bijgesteld)
Info is tussentijds per mail gegeven (14-11-’14), in cie ’15:9x,
‘16:7x, 2017: 17-01, 21-02, 2803, 02-05, 12-09-‘17
Info is gegeven in cie 22-11-’16
en mondeling in cie 6-6-‘17;
planning 1e helft 2018 (1x bijgesteld)

Afgedaan
Info is mondeling gegeven in cie
16-01-‘18
Info is gegeven aan raad op 2709 en op 16-11-’16 in Themabijeenkomst Veehouderij&Gezondheid.
Beleidsinfo in memo 21-11-’17.
Nog in te plannen

-2Datum

26-09-‘17
raad
10-10-‘17

Raad
31-10-‘17
21-11-‘17

21-11-‘17

21-11-‘17

16-01-‘18

16-01-‘18

16-01-‘18

16-01-‘18

16-01-‘18

Toezegging
mogelijkheden inzet veldcoördinator agrarische bedrijven (voorbeeld Gemert-Bakel)
De raad wordt geïnformeerd over
mogelijkheden en ontwikkelingen
geothermie
Cie wordt schriftelijk geïnformeerd over stand van zaken beplanting Kleine Heitrak
De cie wordt geïnformeerd over
verbetering procedure Veegplannen
Rapport VVN inzake veiligheid
Prins Bernhardstraat wordt meegenomen in aanpak
De commissie wordt halfjaarlijks
geïnformeerd over voortgang Innovatiehuis De Peel
Wensen en bedenkingen van de
commissie en reactie college
worden in vervolgprocedure Verzamelplan 2018-1 weergegeven
De cie wordt schriftelijk geïnformeerd over standpunt college bij
ingekomen brieven Verzamelplan
2018-1 inz. Emmastraat 51-53
Correctie in par. 3.2.4 Bestemmingsplan Kanaalweg 5-8 wordt
doorgevoerd
De raad ontvangt nadere informatie over bp Veegplan 2017-2
inzake Waardjesweg 15 (na afstemming door ph over beplantingsplan) en Florapark
Vragen bij Prestatie-afspraken
2018-2022 Bergopwaarts en Wocom inz. voorzieningen scootmobiel en convenant WMO worden
schriftelijk beantwoord
Afspraken over afval bij campings worden geëvalueerd

Portef.h

Afd

Afdoening

Martens

R&O

Zie toezegging 12-09-’17 duurzaamheid, nog in te plannen

Martens

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Planning najaar 2018

Van Bussel

R&O

o.a. bij informatief overleg, nog
in te plannen

Martens

R&O

Volgens planning ontwerpplan

Van Bussel

R&O

Nog in te plannen

Van Bussel

R&O

Afgedaan
naar raad 30-01-2018

Martens,
Van Bussel

R&O

Afgedaan
naar raad 30-01-2018

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Planning nieuwe raad (2x bijgesteld, was 27-02-’18)

Huijsmans

R&O

Planning 27-02-’18 (1x bijgesteld, 1 maand later ivm prioritering)

Wijziging in planning van toezeggingen
12-01-‘16

13-09-’16, 0205-’17,
10-10-‘17

Griffier,
M. van Erp

De cie wordt geïnformeerd over
lokale communicatie en toegang
tot ruimtelijkeplannen.nl
De cie wordt schriftelijk geïnformeerd over status huis Lindestraat (nabij historische muur)
en pand A. de Bruijn

