Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

10-08-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer 1.55 (Zeeland)

Voorzitter

B.H.M. Brands

Aanwezigen

B.H.M. Brands, T. Hoex, R. van Rinsum en J.H. Vereijken

Afwezig

M.C. Bakermans

1

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 27 juli 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.
Besluit:

Akkoord met advies.
2

Opleggen dwangsom wegens overtreden van milieuregels
Geadviseerd wordt:
1. een dwangsom op te leggen.
Besluit:

Akkoord met advies.
3

Bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van het gebruik van de voormalige
meubelfabriek naar zonnepanelenopslag met kantoor
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Bernestraat 1
Schaijk’ en het ontwerpbestemmingsplan, gedurende 6 weken, ter
inzage te leggen.
2.

De gemeenteraad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.

Besluit:

Akkoord met advies.

4

Bestemmingsplanwijziging t.b.v. wijziging agrarische bestemming t.b.v.
uitbreiding recreatieve bestemming
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het ontwerp ‘De Buitenhorst’ in Schaijk en het
ontwerpbestemmingsplan, gedurende 6 weken, ter visie te leggen.
2. De gemeenteraad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.
Besluit:

Akkoord met advies.
5

Ontwerp bestemmingsplan “Sport en Spel Reek”.
Geadviseerd wordt:
1. Het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen
2. In te stemmen met bijgevoegde RIB.
Besluit:

Akkoord met advies.
6

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning voor het planologisch
splitsen van een woonboerderij en het bouwen van zes seniorenwoningen op
de locatie Kerkstraat 87 in Zeeland
Geadviseerd wordt
1. In te stemmen met het planologisch splitsen van een woonboerderij en
het bouwen van zes seniorenwoningen op de locatie Kerkstraat 87 in
Zeeland:
2. Het ontwerpbesluit (bijlage 1) voor het planologisch splitsen van een
woonboerderij en het bouwen van zes seniorenwoningen op de locatie
Kerkstraat 87 in Zeeland gedurende zes weken ter visie te leggen;
3. Het ontwerpbesluit bekend te maken door het te publiceren in de Arena
en het Gemeenteblad;
4. Indien er geen zienswijzen worden ingediend en ook geen overige
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit worden aangebracht
nu alvast te besluiten na de inzagetermijn de definitieve
omgevingsvergunning te verlenen.
Besluit:

Akkoord met advies.
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7

Het plaatsen van zonnepanelen voor eigen gebruik op een agrarisch
bestemming nabij Munpad 1 te Schaijk
Geadviseerd wordt:
1. Geen principemedewerking te verlenen aan het verzoek voor het
plaatsen van zonnepanelen op een agrarische bestemming nabij
Munpad 1 in Schaijk en dit per brief te bevestigen naar de
initiatiefnemer.
Besluit:

College besluit, afwijkend van het advies, positief op het verzoek tot het op de
voorgestelde locatie plaatsen van de zonnepanelen.
8

Vaststellen bestemmingsplan ‘‘Ruimte-voor-ruimte woning De Louwstraat’’ in
Schaijk
Geadviseerd wordt
1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘‘Ruimte-voor-ruimte
woning De Louwstraat’ in Schaijk (NL.IMRO.1685.BPsch2021DeLouwOngVG01) vast te stellen.;
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit:

Akkoord met advies.
9

Beslissing op bezwaar aanwijzen monumentale boom Graspeel 30
Dit bespreekpunt wordt tot nader orde uitgesteld.
Besluit:

Geen besluit omdat voorstel is teruggenomen.
10

Asbestsanering van de riolering bij basisschool De Kreek’l
Geadviseerd wordt om:
Een eenmalige bijdrage ad. € 5.000,- in de kosten te doen ten behoeve van de
asbestsanering bij basisschool De Kreek’l te Reek.
1. De incidentele lasten van € 5.000 ten laste te brengen van het
begrotingssaldo 2021 mits toereikend en anders ten laste te brengen
van de behoedzaamheidsreserve. Dit te verwerken in de 2e burap 2021.
Besluit:
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Akkoord met advies.
11

Taalklas gemeente Landerd
Geadviseerd wordt om:
1. De subsidie aan Stichting Optimus Primair onderwijs ten behoeve van
de taalklas voor het schooljaar 2020/2021 vast te stellen op € 35.000,.
2. Een voorlopige subsidie ad. € 25.000,- beschikbaar te stellen aan
Stichting Optimus Primair onderwijs ten behoeve van de taalklas voor
het schooljaar 2021/2022.
Besluit:

Akkoord met advies.
12

Vaststellen subsidie 2020 Ons Welzijn
Geadviseerd wordt om:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Ons
Welzijn;
2. De subsidie 2020 vast te stellen op € 534.415,-;
3. Een bedrag ad € 27.065,- terug te vorderen van Ons Welzijn.

Besluit:

Akkoord met advies.

Persvragen: 2, 3 en 8
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

Th.M.M. Hoex MMO

M.C. Bakermans
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