Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

09-03-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer 1.55 (Zeeland)

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 02 maart 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Verordening Starterslening 2021
Geadviseerd wordt
1. De Verordening Starterslening 2021 voor te leggen aan de Raad.

Besluit
Conform
3

Vaststelling bestemmingsplan ‘Schutsboomstraat 57 Schaijk’ en verlenen
omgevingsvergunning
Geadviseerd wordt:
1. Het bestemmingsplan ‘Schutsboomstraat 57 Schaijk’ ter
vaststelling aan de raad aan te bieden;

2. Na vaststelling bestemmingsplan door de raad, de op 8 mei 2020
ingediende aanvraag omgevingsvergunning op grond van artikel
2.1 lid 1 onder a Wabo te verlenen voor de bouw van twee

halfvrijstaande woningen aan de Schutsboomstraat 57 te Schaijk;

3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te
stellen.

Besluit
Conform

4

Vaststelling bestemmingsplan Eco-initiatief Schaijk.
Advies
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals
opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen’;

2. Het bestemmingsplan ‘Eco-initiatief Schaijk’, bestaande uit
toelichting, verbeelding, regels en bijlagen met

identificatienummer NL.IMRO.1685.BPSCH2020ECOINI-VG01, met
inachtneming van beslispunt 1, en het daarbij behorende

Landschappelijk inpassingsplan ongewijzigd vast te stellen;

3. Gelet op artikel 6.12., tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit
Conform
5

Wijzigen gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Advies
De raad te adviseren het college van burgemeester en wethouders
toestemming te verlenen om in te stemmen met het wijzigen van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord.

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.
2. Maximaal 10 % afwijking toestaan op de toegestane inhoud van 750m³
voor de woning.

Besluit
Conform
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7

Verzoek vooroverleg voor het planologisch wijzigen van het gebruik van
een varkensstal naar een paardenstal ten behoeve van pensionstalling
aan de Nabbegat 12 in Zeeland.
Geadviseerd wordt:

1. Onder voorwaarde medewerking te verlenen voor het planologisch
wijzigen van het gebruik van een varkensstal naar een paardenstal
ten behoeve van pensionstalling aan de Nabbegat 12 in Zeeland.

Besluit
Conform
8

Partnership IBN
Geadviseerd wordt:

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

2. Aan IBN een lumpsumbedrag te vergoeden voor het afnemen van

het basispakket scenario II ad. € 111.405 voor de periode van 01
juli 2021 t/m 31 december 2022

3. Kennis te nemen van het advies van de ASD

Besluit
Conform
9

Samen Landerd Samen Beter
Geadviseerd wordt
1. Het programma Samen Landerd Samen Beter met 7 maanden te
verlengen tot 1-8-2022;
2. De middelen die nodig zijn voor de inzet van de programmamanager
tot 1-8-2022 op te nemen in de Burap.

Besluit
Conform
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Verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer
Geadviseerd wordt:
1.1 De voorzitters en (brief-)stembureauleden benoemen, zoals in dit
voorstel is aangegeven
bij ‘Uitvoering’
1.2 Alle medewerkers in dienst van de gemeente Landerd die niet
benoemd zijn als voorzitter, stembureau-lid of teller, benoemen als
plaatsvervangend stembureau-lid
2 Twee briefstembureaus in het gemeentehuis instellen op woensdag 17
maart 2021
3 Jeu de Boules Club “Le Jeteur” in Schaijk aanwijzen als tellocatie voor
het vervroegd stemmen tellen op woensdag 17 maart 2021
4 De tellers in de gelegenheid stellen de tijd, gemoeid met het stemmen
tellen, te compenseren door opbouw van flexuren

Besluit
Conform
11

Verlenging samenwerking regionale coördinatie loket Uniek sporten
Geadviseerd wordt:
1. De samenwerkingsovereenkomst regionale coördinatie loket uniek
sporten Noordoost Brabant te verlengen.

2. De wethouder R. van Rinsum volmacht te verlenen om deze
overeenkomst te ondertekenen.

Besluit
Conform
12

Besluiten van het Corona crisisteam
Geadviseerd wordt in te stemmen met de genomen besluiten van het
Corona crisisteam.

Besluit
Conform
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Voorstel gemeente Uden “aanpak knelpunten archiefbeheer” t.b.v. zware
afstemming volgens het protocol.
Geadviseerd wordt namens de gemeenteraad in te stemmen met het
voorstel van Uden over
aanpak knelpunten archiefbeheer.

Besluit
Conform
14

Voorstel gemeente Uden “Groenonderhoud e.a. Uden West en Zuid” t.b.v.
zware afstemming volgens het protocol.
Geadviseerd wordt namens de gemeenteraad in te stemmen met het
voorstel van Uden over
Het groenonderhoud e.a. Uden West en Zuid.

Besluit
Conform
Perspunten: 2&4
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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