Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

02-03-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Teams

Voorzitter

M.C. Bakermans

Aanwezigen

M.C. Bakermans, C.C. Boode, B.H.M. Brands, R. van Rinsum en J.H. Vereijken

Toelichting

1

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 23 februari 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Toetsen aan het concept beeldkwaliteitsplan voor Reek-Zuid, vooruitlopend op
het nieuwe bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan dat wordt gemaakt voor
Reek-Zuid
Geadviseerd wordt:
1. Medewerking te verlenen aan principeverzoeken en omgevingsvergunningen
in Reek-Zuid die voldoen aan de uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan
Woonwerkgebied
Reek-Zuid 2020.

Besluit
Conform
3

Aanleg fietspad Reekse bossen in het kader van samenwerkingsovereenkomst
Zuiderwaterlinie
Geadviseerd wordt

1. Via de penvoerder (Oss) uitstel aan te vragen
2. De ruimtelijke procedure op te starten
3. De bijdragen te labelen
.

Besluit
Conform
4

Weigering principebesluit voor het bouwen van een tweede woonhuis op één
bestemmingsvlak aan de Boekelsedijk 6 in Zeeland
Geadviseerd wordt
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de locatie
Boekelsedijk 6 in Zeeland;
2. Het principeverzoek te weigeren door bijgevoegd besluit te tekenen en te
verzenden aan initiatiefnemer.

Besluit
Conform
5

Intrekking last onder dwangsom wegens opheffing milieuovertredingen
tankstation De Fakkel, Rijksweg 72, Reek
1. Geadviseerd wordt de last onder dwangsom van 17 november 2020 in
te trekken.

Besluit
Conform
6

Principeverzoek voor het toestaan van een grotere inhoudsmaat van 900m³
voor de te realiseren ruimte van ruimte woning op de locatie Kleine Graspeel
(naast 3) in Zeeland.
Geadviseerd wordt:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het toestaan
van een inhoudsmaat van 900m³ voor de te realiseren ruimte voor
ruimtewoning aan Kleine
Graspeel (naast 3) in Zeeland.

Besluit
Aangehouden
7

Ontwerp bestemmingsplan realisatie levensloopbestendige woningen Pastoor
van Winkelstraat 41 te Schaijk.
Geadviseerd wordt
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1. Het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen conform afdeling
3:4 van de Awb.

2. Te besluiten dat geen MER procedure hoeft te worden doorlopen
3. In te stemmen met bijgevoegde RaadsInformatieBrief.

Besluit
Conform
8

Verzoek vooroverleg voor het bouwen van een pand voor buitenschoolse
opvang aan de Zeelandsedreef 26a in Schaijk.
Geadviseerd wordt:

1. Onder voorwaarde medewerking te verlenen voor het realiseren van een
buitenschoolse opvang aan de Zeelandsedreef 26a in Schaijk.

2. Hiervoor een bestemmingsplanprocedure te doorlopen waarin de BSO
een hoofdactiviteit vormt en de agrarische functie een nevenactiviteit
inclusief twee bedrijfswoningen.

Besluit
Conform
9

NOVI-gebied De Peel krijgt definitieve status van het Rijk
Geadviseerd wordt:

1. De gemeenteraad te informeren over de definitieve status van NOVIgebied De Peel met een raadsinformatiebrief

Besluit
Conform
10

Raadsinformatiebrief Proces Plan-Mer Mest
Geadviseerd wordt:

1. De gemeenteraad te informeren over het proces PlanMer Mest met een
raadsinformatiebrief
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Besluit
Conform
11

Vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding woonbestemming De Louwstraat
10a” te Schaijk
Geadviseerd wordt

1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Uitbreiding

woonbestemming De Louwstraat 10a” te Schaijk met IMRO codering

NL.IMRO.1685.BPbgb2020louwst10a-VG01 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit
Conform
12

Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugdhulp (4de kwartaal 2020)
Geadviseerd wordt om

1. De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief periodiek te
informeren over de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Besluit
Conform
Persvragen: 2,3,7,10,11 en 12
Aldus vastgesteld in de vergadering van 09 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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