LIJST VAN TOEZEGGINGEN t/m raad 17-09-2019 tbv COMMISSIES OKTOBER 2019

Datum
03-09-‘19
Cie Ruimte

GEMEENTERAAD
Toezegging
De cie wordt geïnformeerd over evt.
inspraakreacties bp Heusden-Oost fase
2

Portef.h
Martens

Team
Ruimte

Afdoening
Afgedaan
Info is gegeven voor raad
17-09-‘19

LIJST VAN TOEZEGGINGEN t/m raad 17-09-2019 tbv COMMISSIES OKTOBER 2019

COMMISSIE BURGERS
Datum
Toezegging
23-09-‘13
De cie wordt jaarlijks geïnformeerd
over ontwikkelingen leerlingenvervoer,
incl. Taalklas

Portef.h
Spoor

Team
Sociaal
Domein

De cie ontvangt jaarlijks informatie
over de gerealiseerde garantiebanen in
schoonmaakwerkzaamheden
gemeentelijke panden
Er wordt een informerende bijeenkomst
over de integratie van statushouders
voorbereid

Spoor

Sociaal
Domein

Spoor

Sociaal
domein/
griffier

13-03-‘18
Raad
13-03-‘18
Raad
25-03-‘19
cie
15-04-‘19
presidium, 2-9‘19
23-05-’18,
19-11-‘18

Beleidsplan sociaal domein 2018-2022
wordt na 2 jaar geëvalueerd
Uitvoeringsprogramma sociaal domein
wordt jaarlijks voor wensen en
bedenkingen (opiniërend) voorgelegd
aan cie/raad, en cie ontvangt regulier
schriftelijke info over stavaza.

Spoor

Sociaal
Domein
Sociaal
Domein

De cie wordt doorlopend geïnformeerd
over de vervolgstappen proces en
bestuurlijk overleg SHP

Martens

Sociaal
Domein

18-06-‘18

Mogelijkheid van samenwerking in Peel
wordt in evaluatie burgerinitiatief
burgerschuldhulp betrokken
Stand van zaken Gemeenschapshuis
Asten wordt regulier teruggekoppeld bij
Informatief overleg
De commissie wordt schriftelijk
geïnformeerd over de gekozen
communicatie over SHP
De mogelijkheid om kleine verenigingen
te ondersteunen in nieuw
gemeenschapshuis Asten wordt bezien
De cie wordt geïnformeerd over de
Lokale Inclusie agenda
De cie ontvangt informatie over af- en
toename en trends in deelname
peuterspeelzaalwerk
De ph neemt de opmerkingen over
taalgebruik Beleidsnota
Schuldhulpverlening mee naar GR
Peelgemeenten
De commissie wordt tzt geïnformeerd
over de 40-punten aanpak drugs
De commissie wordt geïnformeerd/
maakt kennis met de adviesraad sociaal
domein

Spoor

Sociaal
domein

Spoor

Sociaal
Domein

Martens

Communicatie

Spoor

Sociaal
Domein

Nog in te plannen

Spoor

Sociaal
Domein
Sociaal
Domein

Nog in te plannen

Spoor

Sociaal
Domein

Rechtstreeks door ph

Spoor

Sociaal
Domein
Sociaal
Domein

Nog in te plannen

31-05-‘16
(raad)
20-02-‘17

25-03-’19,
16-04-’19 raad
25-03-‘19
16-04-’19 raad
06-05-‘19
06-05-‘19
02-09-‘19

02-09-‘19
02-09-‘19

Wijzigingen
--

Spoor

Spoor

Spoor

Afdoening
Info is gegeven 10-06-’14;
24-11-’14; 16-11-’15; 2111-’16, 15-1-’18; planning
2020
Info is gegeven in raad 7-11’17 (bij begroting 2018) en
cie 3-9-’18. Planning info
medio 2019
Na meeloopmaand Onis mei
’18; planning obv nadere info
nieuwe
Inburgeringswet(2020)
Planning behandeling 1e helft
2020
Planning jaarlijks en cf. toez
2-9-’19 reguliere schriftelijke
terugkoppeling

Op verzoek bij informatief
overleg:
info is gegeven 11-02-’19,
memo 25-03-’19, 12-06-’19,
2-9-‘19
Info medio 2019, evaluatie
2020
Vast agendapunt
Info is gegeven 06-05-’19,
12-06-’19, 2-9-‘19
Nog in te plannen

Planning cie 07-10-‘19

Nog in te plannen

LIJST VAN TOEZEGGINGEN t/m raad 17-09-2019 tbv COMMISSIES OKTOBER 2019

COMMISSIE RUIMTE
Datum
Toezegging
raad
De cie wordt jaarlijks geïnformeerd
27-05-‘14
over het gebruik van de
Cie 12-09-‘17
subsidieregeling monumenten

Portef.h
Martens

Team
Ruimte

De cie ontvangt jaarlijks informatie
over de omvang en ontwikkeling van
het Fonds ruimtelijke kwaliteit
Er wordt een voorstel inzake de
milieustraat Asten-Someren voorgelegd
aan cie/raad;
Optie gratis afvoer groenafval wordt in
voorstel Milieustraat meegenomen

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

05-07-’16 2709-’16 raad
17-01-‘17
cie

De cie wordt geïnformeerd over de
vervolgprocedure mbt Antoniusstraat
45

Martens

Ruimte

12-09-‘17

De cie wordt geïnformeerd over de
bevindingen/ evaluatie en
mogelijkheden inzet veldcoördinator
agrarische bedrijven (voorbeeld
Gemert-Bakel)
De raad wordt geïnformeerd over
mogelijkheden en ontwikkelingen
geothermie
Er wordt aangedrongen op overleg
tussen Waterschap en Rijkswaterstaat
over noodoplossing bij hoog water (bp.
Kanaalzone)
Diverse handhavingsvragen worden
schriftelijk beantwoord (asbest,
zwerfafval, zandpad, parkeerterrein,
verkeerspaal)
Diverse vragen worden schriftelijk
beantwoord, o.a. juridische
mogelijkheid om besluittekst te
splitsen, grafische weergave lopende
bp-procedures, communicatie en
termijnen (oa omgevings-vergunningen
via overheid.nl)
De cie wordt geïnformeerd over
publicatietermijn en gebruik
vergunningen
De cie ontvangt actuele informatie mbt
hoeveelheid mestverwerking in Asten
Voortgang onderhoud monumentaal
pand Lindestraat wordt besproken

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

Martens

LHV, Ruimte

Martens

Ruimte

Planning cie eind 2019 (2x
bijgesteld)

Martens

Ruimte

Planning memo cie 08-10-‘19
(3x bijgesteld)

Martens

Ruimte

Nog in te plannen

Martens

Ruimte

De cie wordt geïnformeerd over actuele
stand van zaken zonnepanelen
Ambitie duurzaamheidsladder en
Fietspad Ospelerweg worden
meegenomen in programma’s
Klimaatbestendig en energieneutraal
resp. Transitie buitengebied
Vragen VO BP Landgoed Hazeldonk
worden schriftelijk beantwoord
De cie ontvangt nadere informatie over
stresstest
De cie wordt geïnformeerd over de
muurtjes parkeerplein Plus
De cie ontvangt tzt informatie over de
archeologische vondsten plan Van der
Loo

Martens

Ruimte

Mondelinge info is gegeven
in cie 09-05-’19, 26-03-’19,
mail 11-6, vraag 3-9-‘19
Nog in te plannen

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

Deels afgedaan
Fietspad Ospelerweg staat
als projectidee Transitie
buitengebied op
www.asten.nl
Nog in te plannen, bij
ontwerpbp
Planning cie 08-10-‘19

Martens

Ruimte

Nog in te plannen

Martens

Ruimte

Planning eind 2019

14-10-’14
08-04-‘15
16-06-‘15

21-11-‘17

26-09-‘17
raad
30-01-‘18
raad
27-02-‘18

22-05-’18,
19-06-‘18

04-09-‘18
12-02-‘19
12-02-‘19
12-02-‘19
26-02-‘19
raad

26-03-‘19
26-03-‘19
26-03-‘19
26-03-‘19

Afdoening
Jaarlijks, info is gegeven in
cie 16-06-’15, 14-06-’16,
12-09-’17, 16-01-’18, 12-02‘19
Info is gegeven in cie 08-04’15, 17-05-’16, 27-02-‘18
Info is gegeven in cie 22-11’16, mondeling in cie 6-6’17, memo in cie van 20-11’18; planning nadere info
eind 2019 (1x bijgesteld) zie
ook toez 26-03-‘19
Info is gegeven aan raad op
27-09 en op 16-11-’16 in
Themabijeenkomst
Veehouderij&Gezondheid.
Beleidsinfo in memo 21-11’17; voorstel voorontwerp bp
is behandeld in cie 20-11’18, planning cie 08-10-‘19
Nog in te plannen. GemertBakel heeft t.z.t. de eerste
resultaten van de inzet van
een veldcoördinator (1x
bijgesteld)
Nog in te plannen (4x
bijgesteld)
In ambtelijk overleg
(februari ’19) heeft
Waterschap overleg met
RWS toegezegd
Deels mondeling beantwoord
cie 22-05-’18; planning cie
eind 2019 (2x bijgesteld)
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COMMISSIE RUIMTE
Datum
Toezegging
26-03-‘19
De cie wordt geïnformeerd over het
collegestandpunt verbod oplaten
ballonnen
26-03-‘19
Er wordt een informatief voorstel over
afvalverwerking voorbereid
11-06-‘19

11-06-‘19
02-07-‘19
Raad
03-09-‘19
03-09-‘19
03-09-‘19
03-09-‘19
03-09-‘19

Portef.h
Martens

Team
Ruimte

Afdoening
Planning bij e.v. wijziging
APV (2020)

Martens

Ruimte

De cie wordt regulier geïnformeerd over
stand van zaken landschappelijke
inpassing glastuinbouwgebied Kleine
Heitrak
Zicht/verkeerssituatie parkeerstraat
Vlas wordt gemeld bij
verkeerswerkgroep
Evt. alternatief voor verkeerslicht De
Lisse wordt bezien
De cie wordt geïnformeerd over
voortgang proces locatiebeleid
mestverwerkingsinstallaties
De cie wordt geïnformeerd over
opvolging motie inz. molenbiotoop
Vragen mbt nestplaatsen gierzwaluwen
worden schriftelijk beantwoord
De cie wordt geïnformeerd over evt.
inspraakreacties bp Heusden-Oost fase
2
De cie wordt geïnformeerd over project
boerenerf

Martens

Ruimte

Samen met Someren, nog in
te plannen najaar 2019;
informatiebijeenkomst op
24-10-‘19
Jaarlijks, e.v. juni 2020

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

Afgedaan
Info is mondeling gegeven in
cie 03-09-’19
Nog in te plannen

Martens

Ruimte

Reguliere info, planning 2020

Martens

Ruimte

Eind 2019

Martens

Ruimte

Nog in te plannen

Martens

Ruimte

Afgedaan
naar raad 17-09-‘19

Martens

Ruimte

Planning mondeling cie 0810-’19)

De raad wordt geïnformeerd over
mogelijkheden en ontwikkelingen
geothermie
Vragen VO BP Landgoed Hazeldonk
worden schriftelijk beantwoord

Martens

Ruimte

Martens

Ruimte

Planning was okt 2019,
onderzoek loopt, info later in
te plannen (4x bijgesteld)
Nog in te plannen, bij
ontwerpbp, afhankelijk van
voortgang
(planning was 03-09-’19)

Wijzigingen
26-09-‘17
raad
26-03-‘19
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COMMISSIE AZ&C
Datum
Toezegging
07-07-‘15
De cie wordt halfjaarlijks geïnformeerd
Raad (VJN)
over ontwikkeling website incl.
08-11-‘16
(meerjarige) analyse gebruiksgegevens
Raad
website
14-09-‘17
11-12-‘18
17-01-‘19

17-01-’19, 1402-‘19
28-03-‘19
28-03-‘19
13-06-’19

13-06-‘19
13-06-‘19
02-07-‘19
Raad
02-07-‘19
Raad
05-09-’19,
Zie ook toez.
13-06-‘19
05-09-‘19

Wijzigingen
-M. van Erp,
Griffier

Portef.h
Burgemeester

Team
DVL

Afdoening
Info is gegeven in cie 14-01’16, 13-09-16, 30-03, 14-09‘17; nieuwe raad in cie 1402-’19.
Vervolg jaarlijkse info,
planning begin 2020.
Presentatie is gegeven op
17-01-’19. Planning vervolg
najaar ‘19
Afgedaan
Info is gegeven in cie 05-09‘19

De commissie wordt halfjaarlijks
geïnformeerd over voortgang
Innovatiehuis De Peel
De cie wordt geïnformeerd over extra
ontheffing sluitingstijden i.r.t.
handhaving geluidsoverlast en
bestemmingsplan
De cie is geïnformeerd over
achtergrond artikel ED inzake free wifi
en wordt betrokken bij evt.
mogelijkheden free wifi
De werkwijze t.a.v. ingekomen brieven
wordt heroverwogen
Mogelijkheid voor publieksinformatie
over APV wordt meegenomen
Convenant verruiming sluitingstijden
horeca (incl. tijdpad) wordt op site
geplaatst.

Van Moorsel

Ruimte

Van Moorsel

Ruimte

Van Moorsel

Ruimte

Info is gegeven in cie 14-02’19; tzt in te plannen.

Burgemeester
Burgemeester
Van Moorsel

griffier

Via presidium, 2e helft 2019

Team VTH

Nog in te plannen

LHV

Actualiteit toeristische verwijsborden
(o.a. In de Brouwerij) wordt gecheckt
Er wordt in gemeentelijke media
aandacht besteed aan vergoeding
onkosten opruimen drugsafval
Raad wordt geïnformeerd over tarief
ozb voor o.a. sport-verenigingen (motie
29-01-’19)
Ambitie en bestuurlijke formatie wordt
bezien
De cie ontvangt informatie over
communicatie meldpunt overlast
sluitingstijden horeca
De cie ontvangt informatie over hoe in
het Informatiebeleid rekening wordt
gehouden met de doelgroep die nog
niet zo vaardig is met de computer

Van Moorsel

Ruimte

Afgedaan
Info is geplaatst, div. vragen
per mail juli beantwoord. Zie
toez 5-9-‘19
Nog in te plannen

Burgemeester

DVL/
KCC

Planning media oktober 2019

Van Moorsel

Fin.Beleid

Nog in te plannen

Van Moorsel

secretaris

Nog in te plannen

Van Moorsel

Team LHV

Nog in te plannen

Burgemeester

Team A&O

Nog in te plannen

