Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

09-02-2021

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 2 februari
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Wijziging in procedure bestemmingsplanwijzingen en werkafspraken
principeverzoeken.
Geadviseerd wordt
1. Bestemmingsplanwijzigingen worden na 1 april 2021 niet meer in
behandeling genomen, met uitzondering van het verwijderen van IVaanduidingen en grote lopende projecten;
2.

Het niet meewerken aan afwijkingen van het bestemmingsplan
conform art. 2.12, lid 1a sub 2 Wabo (kruimelgevallenregeling, art.4
bijlage II Besluit omgevingsrecht) worden niet meer aan het college
voorgelegd, met uitzondering van politiek gevoelige situaties;

3.

In te stemmen met de gewijzigde procesafspraken voor
principeverzoeken conform de memo ‘wijziging in werkafspraken bij
principeverzoeken’.

Besluit
Conform

3

Start uitgifte gemeentelijke bouwkavels op Repelakker te Zeeland
Geadviseerd wordt:
1. om de procedure voor uitgifte van vier bouwkavels aan de Blazoenlaan
(Repelakker) in Zeeland te starten via De Arena en op de gemeentelijke
website.

Besluit
Conform
4

Jaarplan 2021 van Platform Toerisme Landerd (PTL)
Geadviseerd wordt:
1. Het jaarplan 2021 van PTL vast te stellen

2. Een gemeentelijke bijdrage van € 33.500,- ter beschikking te stellen
voor het jaarplan

3. Voor 2021 per evenementen subsidietoekenning af te wegen

Besluit
Conform
5

Aankoop van een kipwagen voor de buitendienst gemeente Landerd
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de aankoop van een kipwagen voor de buitendienst.
2. Het incidentele bedrag ad € 18.650 mee te nemen bij de 1ste Burap
2021.

Besluit
Conform
6

Aanschaf e-learning pakket SEP en Craft Telmethode voor de verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer
Geadviseerd wordt:
1. E-learning pakket van SEP aan te schaffen voor stembureauleden,
tellers en voorzitters;

2. Craft Telmethode aan te schaffen.

Besluit
Conform
Pagina 2

7

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
Geadviseerd wordt:
1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen
om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire.

2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst
en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de

Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.

Besluit
Conform
8

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de aangepaste nadere regels maatschappelijke
ondersteuning.

Besluit
Conform
9

Regionale ontwikkelagenda inwoners met psychische kwetsbaarheid
Geadviseerd wordt:
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de “Regionale
ontwikkelagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid”

Besluit
Conform
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10

Samenwerkingsagenda gemeenten en coöperatie VGZ/zorgkantoor 2021-2023
regio Noordoost-Brabant
Geadviseerd wordt:
1. Kennis te nemen van de regionale samenwerkingsagenda gemeenten en
coöperatie VGZ/zorgkantoor 2021-2023 Regio Noordoost-Brabant

2. Wethouder van Rinsum, als portefeuillehouder zorg en welzijn, het
document te laten ondertekenen.

Besluit
Conform
11

Raadsinformatiebrief inzake Kinderopvangtoeslagaffaire, Tozo, Tonk en
schuldhulpverlening
Geadviseerd wordt middels bijgaande raadsinformatiebrief de gemeenteraad
actief te informeren over de stand van zaken van diverse onderwerpen

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Enkele tekstuele wijzigingen doorvoeren
12

Raadsvoorstel en –besluit Dienstverleningsconcept Maashorst
Instemmen met het raadsvoorstel en -besluit inzake Dienstverleningsconcept
gemeente Maashorst.

Besluit
Conform
13

Raadsvoorstel en –besluit Begroting Informatisering en Automatisering (I&A)
Het raadsvoorstel ‘Begroting Informatisering en Automatisering (I&A)’ vast te
stellen en voor te leggen aan de gemeenteraden van Landerd en Uden op 4
maart 2021

Besluit
Conform
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14

Raadsvoorstel en -besluit inzake Huisvesting gemeentehuis en gemeentewerf
gemeente Maashorst
Advies:
1. De eindrapportage Huisvesting gemeentehuis en gemeentewerf
gemeente Maashorst vast te stellen en ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraden van Landerd en Uden;
2.

De variant ‘benodigd’ met raadzaal optie 3 voor het gemeentehuis en
de variant ‘benodigd’ voor de gemeentewerf voor de huisvesting van de
gemeente Maashorst ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraden van Landerd en Uden;

3.

De eindrapportage Huisvesting gemeentehuis en gemeentewerf
gemeente Maashorst en het raadsadvies voor de raadsvergadering van
4 maart ter algeheel advies en op het onderdeel
arbeidsomstandigheden ter instemming voor te leggen aan de SOR.

Besluit
Conform
15

Raadsvoorstel en -besluit inzake Projectbegroting herindeling 2021
Advies Landerd:
1. Het raadsvoorstel vast te stellen.

Besluit
Conform

Persvragen: 2, 3 & 7

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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