Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

25-05-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer 1.55 (Zeeland)

Voorzitter

M.C. Bakermans

Aanwezigen

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

Toelichting

1

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 18 mei 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform advies.
2

Opzegging overeenkomst kringloopbedrijven Maasland te Oss voor het op
afroep aan huis inzamelen van bruikbaar grof huishoudelijk afval
Geadviseerd wordt:
1. de overeenkomst op te zeggen per 1-1-2022.

Besluit
Akkoord met advies
3

Begrazing in De Maashorst
Geadviseerd wordt:
1. De begrazing in De Maashorst te continueren met de huidige drie

diersoorten in combinatie met het treffen van veiligheidsmaatregelen;

2. De raadsinformatiebrief ‘Veiligheidsmaatregelen in De Maashorst’ te
verzenden aan de gemeenteraad.

Besluit
Akkoord met advies.

4

Subsidie SSNB project buurtsportcoaches
Geadviseerd wordt:
1. Subsidie aan SSNB voor 2020 vast te stellen op € 175.328

2. Het verschil tussen de voorlopige subsidie 2020 en vastgestelde
subsidie 2020 van € 9.967,- niet terug te vorderen van SSNB.

3. Het bedrag van € 9.967 opnieuw ter beschikking te stellen aan SSNB als
aanvullende eenmalige subsidie voor project buurtsportcoaches in
2021.

4. SSNB een aanvullende eenmalige subsidie te verlenen van € 6.841,73
voor project buurtsportcoaches 2021.

Besluit
Akkoord met advies.
5

Voorstel gemeente Uden “Programmarekening 2020” t.b.v. zware afstemming
volgens het protocol
Geadviseerd wordt:
1. namens de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel van Uden
over de Programmarekening 2020.

Besluit
Akkoord met advies.

Toelichting
Ter kennisname naar de gemeenteraad sturen.
6

1e bestuursrapportage 2021
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2021

2. Deze aan de raad voor te leggen via het bijgaande raadsvoorstel en
raadsbesluit.

Besluit
Akkoord met advies.
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7

21-05-21 RIB verkeersontsluiting Jonkergouw

Besluit
Na aanpassing door portefeuillehouder zoals besproken kan de RIB naar de
gemeenteraad.
RIB kan naar de openbare besluitenlijst.

Persvragen: 3

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

Th.M.M. Hoex MMO

M.C. Bakermans
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