Actielijst 4 september 2018
Actiepunten
Nr.
Datum
2018-39 4-9-2018

Onderwerp
Vragenhalfuur

PKN

2018-40 4-9-2018

Vragenhalfuur

FVS

2018-41 4-9-2018

Agendapunt 11.
Aanmeldnotitie
vormvrije m.e.rbeoordeling
Leisurekwadrant
Randweg-West
Agendapunt 13.
Roeven ong. opslagen reparatiebedrijf

HES

2018-42 4-9-2018

2018-43 4-9-2018

2018-44 4-9-2018

2018-45 4-9-2018

2018-46 4-9-2018

Pfh.

FVS

PKN
Agendapunt 16.
Vaststellen Algemene
Subsidieverordening
Nederweert 2019
HCS
Agendapunt 17.
Meedoenregeling

HES
Agendapunt 18.
Actualisatie
Algemene plaatselijke
verordening (APV)
HES
Agendapunt 19
Kredietaanvraag
restauratie
Lambertustoren

Actie
College reageert schriftelijk op de vraag wat er
gedaan wordt aan rioleringsproblemen door de
wateroverlast na hoosbuien op de Dorpstraat in
Leveroy

Wijze van afdoening
In 2017 is de gehele riolering in de kern nog gereinigd en
geïnspecteerd. Binnenkort worden reparaties en deelrenovaties
aangebracht. In 2019 zal de raad betrokken worden bij het
brede klimaatadaptatieplan waar ook Leveroy deel van
uitmaakt.
College gaat na of vraag onderwerp statische opslag Een definitie als “Statische opslag” is vastgelegd in het
een college- of raadsbesluit betreft. Indien het een
bestemmingsplan dat wordt vastgesteld door de raad. Na de
collegebesluit betreft, dan wordt de raad via de
omgevingsvisie zal het omgevingsplan worden vastgesteld
informatievoorziening hierover geïnformeerd.
waarin ook dit soort definities terugkomen. Het omgevingsplan
zal worden voorgelegd aan de raad.
Het college zal namens de gemeenteraad de
Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met gedeputeerde
uitspraak overbrengen dat de raad zeer
Teunissen, wethouder van Eijk (gemeente Weert) en
teleurgesteld is over het afwijzen van de
burgemeester Evers.
handreikingen door Weert aan het college van
Weert.
College reageert schriftelijk op de vraag wie
Het grootste deel van het pad dat de Roeven ong. ontsluit is in
eigenaar is van het pad naar het terrein en of dit pad eigendom van de Staat (Infrastructuur en Waterstaat).
verhard wordt.
Onderdeel van het bestemmingsplan is dat de locatie niet
gebruikt mag worden als het pad niet verhard wordt.
College reageert schriftelijk op de vraag hoe de
De verenigingen die het betreft zijn in een vroeg stadium al
maatwerkafspraken met diverse verenigingen zijn
meegenomen voor het maatwerk. De afspraken zijn vastgelegd.
vastgelegd.
College informeert de raad schriftelijk over de wijze
waarop de evaluatie van de regeling wordt ingericht
en hoe de planning er uit ziet. Tevens wordt hierbij
betrokken de evaluatie van het armoedebeleid.
College zegt toe om de aangehouden motie te
bespreken in de klankbordgroep om te bekijken hoe
deze betrokken kan worden bij beleid t.a.v.
evenementen en geluid in de gehele gemeente.
College zal suggestie van de partij Nederweert
Anders om de ombouw van de Lambertustoren na
afloop te schenken aan de scouting of Jong
Nederland overbrengen aan de aannemer.

De voortgang zal worden besproken in de jaarlijkse themaraden
van het sociaal domein. Voor 2018 zal deze in december
plaatsvinden.
Het overleg met de klankbordgroep wordt eind 2018 conform
toezegging georganiseerd.

Heeft zijn vervolg gekregen tijdens het seniorenconvent op 17
september.
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Actielijst 4 september 2018
Nr.

Datum

Onderwerp

Pfh.

2018-47 4-9-2018

Politiek bestuurlijke
actualiteiten

HES

2018-48 4-9-2018

Politiek bestuurlijke
actualiteiten

PKN

2018-49 4-9-2018

Politiek bestuurlijke
actualiteiten

HES

Actie
In seniorenconvent na afloop van presidium op 17
september zullen raadsleden nader geïnformeerd
worden over Lambertustoren.
Naar aanleiding van de door Cranendonck
aangenomen motie Kinderpardon (opgenomen bij
de ingekomen stukken) zegt het college toe om de
solidariteit van de raad met de motie te verwoorden
in een brief aan de gemeenteraad van
Cranendonck.
College reageert schriftelijk op de vragen nav notitie
onderbouwing behoefte WVN:
1. Is er sprake van staatssteun als er gekeken
wordt naar de realisatie van appartementen
bij plan Wijen?
2. Kunt u ons informeren hoe de ontwikkelcombinatie omgaat met sociale huurprijzen
nu en over 10 jaar?
3. Zijn er afspraken gemaakt over gasloos
bouwen en energiebesparende maatregelen
of worden die nog gemaakt?
College zegt toe om te kijken of burgers middels
visuele middelen (bv pictogrammen, foto’s) duidelijk
gemaakt kan worden waarop ze moeten letten (in
het kader van Ondermijning)

Wijze van afdoening

Gemeenteraad van Cranendonck is geïnformeerd.
Afvoeren.

Het antwoord op deze vragen worden betrokken / verwerkt in
voorstel aan gemeenteraad over bestemmingsplan (raad, 20
november 2018).

Mogelijkheden worden in beeld gebracht via de
informatievoorziening van november 2018.
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