Actiepuntenlijst

COMMISSIES van voorbereiding en werkbijeenkomsten

Nummer: verwijst naar vergaderdatum. I= Commissie Inwoners; R= Commissie Ruimte (A= Agendacommissie); W= Werkbijeenkomst
Termijn indicatie: de maand of het kwartaal waarin de vraag zal worden beantwoord of de toezegging gestand wordt gedaan
Bijgewerkt: t/m Agendacommissie 9 oktober 2017 en Commissies 3 oktober 2017.
Versie: 8 nov. 2017
e

Nummer

Onderwerp

Stand van zaken

Portef.h./ambtenaar

INWONERS
7.
7 juni 16 I
22 aug. 16 A
20 febr. 17
A

Inzicht Omgevingswet
en relatie met lopend
traject Structuurvisie
n.a.v. Perspectiefnota

Wethouder zal schriftelijk reageren.
De Omgevingswet is aangestipt in de presentatie Structuurvisie/BP
Buitengebied op 19 juli 2016.
De Ag.cie. wil daarbij ook inzicht in de betekenis van de wet i.r.t.
particuliere initiatieven. In de loop van 2017 worden alle raden in de
Kempen nader geinformeerd over de Omgevingswet. De
inwerkingtreding ervan is vertraagd tot voorjaar 2020. Combineren
met introprogramma van de nieuwe raad.
Weth.C.v.d.Ven zegt toe de overeenkomsten en verschillen te laten
zien na verder onderzoek. Hij zal er alles aan doen dat tijdig vóór
december 2017 te presenteren: zie LTA. De informatie is gereed
voor de commissie oktober 2017.
In de begroting zullen de concrete activiteiten zo specifiek mogelijk
benoemd gaan worden.
Over deze actie heeft contact en uitwisseling van mogelijkheden en
moeilijkheden plaatsgevonden. Er is in de begroting zoveel als
mogelijk aandacht gegeven aan inclusief beleid. Het proces om te
komen tot een samenleving waarin iedereen mee kan doen is een
proces waarmee we een start hebben gemaakt maar die nog zeker
in ontwikkeling is.

C.v.d.Ven/L. Cortenraad Juni 2016

Afgerond

Weth.C.v.d.Ven/T.Thijs

Sept. 2017

Afgerond

Weth.P.v.d.Noort/ L.
Cortenraad

Sept. 2017

Afgerond

Fracties komen z.s.m. met eventuele aanvullende vragen als vervolg Weth.P.v.d.Noort/ L.
op de presentatie MFA DE Kei. Ee zijn geen aanvullende vragen
Cortenraad
ontvangen.

Sept. 2017

Afgerond

12.
6 dec. 16 I

Legestarieven VTH
gerelateerde
producten/ diensten

14
26 juni 16 I

Acties van
uitvoeringsplan
Iedereen doet Mee

RUIMTE
5 sept. 17 R

MFA DE Kei

1 termijn
indicatie

gewijzigde
termijn
indicatie.

3 okt. 17 R

17 okt. 17 R

17 okt. 17 R

17 okt. 17 R

Overzicht latente
ontwikkelingsruimte en
de nog nietgerealiseerde maar wel
vergunde uitbreidingen
van agrarische
bedrijven
Gesprek met
autoschadebedrijf
n.a.v. best.wijz. Cotax
Afwegingskader m.b.t.
priotering liggende
verzoeken/plannen
buitengebied
Reconstructie prov.
weg Turnhoutseweg
e.o.

Vóór de raadsvergadering volgt een indicatie waarop het overzicht
gereed is. Concept is gereed voor overleg poho en bepaling
procedure richting raad.

Weth. C.v.d.Ven/ L.
Cortenraad

Okt. 2017

Nov./Dec.
2017

Weth. zegt toe alsnog in gesprek te gaan n.a.v. vragen commissie en Weth. C.v.d.Ven/ L.
brief betrokkene. Gesprek von op 25/10 plaats.
Cortenraad

Okt. 2017

Afgerond

Weth. zal kader zenden.

Weth. C.v.d.Ven/ L.
Cortenraad

Okt. 2017

Afgerond

Weth. C.v.d.Ven/ L.
Cortenraad

Okt. 2017

e

Weth. zegt toe het verslag van het 2 overleg met
buurtbewoners/belanghebbenden aan de raad te doen toekomen.

