Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

28-09-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer Theo Hoex

Voorzitter

M.C. Bakermans

Aanwezigen

M.C. Bakermans, B.H.M. Brands, T. Hoex, R. van Rinsum en J.H. Vereijken
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Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 21 september 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.
Besluit:

Akkoord.
3

Principeverzoek voor het splitsen van een woonboerderij aan Runstraat 73 in
Schaijk
Geadviseerd wordt
1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de woonboerderij
aan
Runstraat 73 in Schaijk.
2. De splitsing tot stand brengen middels een uitgebreide
omgevingsvergunning.
Besluit:

Akkoord.
4

Asbestsanering houten loods en v.m. brandweer gebouwtje van SJB aan de
Bosweg te Zeeland
Geadviseerd wordt om:
Budget beschikbaar stellen om het aanwezige asbest houdende dak van de
loods en een
asbestplaat in het gebouw te saneren en af te voeren. Dakbedekking te
vervangen door stalen
damwand platen.
Besluit:

Akkoord.
5

Beslissing op bezwaar aanwijzen monumentale boom Graspeel 30 Zeeland

Geadviseerd wordt:
Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
1. Het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te
laten.
Besluit:

Akkoord. Na te gaan hoe overlast te beperken is.
6

Stand van zaken met betrekking tot voortgang uitvoering Energie- en
klimaatagenda 2020-2021
Geadviseerd wordt
� Kennis te nemen van voortgangsrapportage m.b.t. de uitvoering van de
Energie- en
klimaatagenda 2020-2021
� De Raad hierover te informeren middels de bijgaande RIB.
Besluit:

Akkoord.
7

Tegoedbon actie energiebesparende maatregelen huurwoningen
Geadviseerd wordt
� Kennis te nemen van de te starten tegoedbon actie energiebesparende
maatregelen
huurwoningen.
� De Raad hierover te informeren middels de bijgaande RIB.
Besluit:

Akkoord.
8

Besluiten corona crisisteam
Geadviseerd wordt in te stemmen met de genomen besluiten van het corona
crisisteam
Besluit:

Akkoord.
9

Kredietvoorstel voor de toegankelijkheid van de Maashorst voor invaliden
1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen
van een krediet ter grootte van € 282.000 voor de Fietspaden
Maashorst voor mindervaliden
2. In te stemmen met het realiseren van vijf routes voor mindervaliden in
de gemeente Landerd.
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3. In te stemmen om € 60.000 vrij te maken voor deze routes, bekostigd
uit het krediet fietspaden Maashorst (2101900).
Besluit:

Akkoord.
10

Principeverzoek voor het gedeeltelijk slopen van ene melkveestal, het
verwijderen van twee kuilplaten en het bouwen van een woning met garage aan
Kuipersweg 15 Zeeland
1. Te besluiten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek
voor het gedeeltelijk slopen van een melkveestal, het verwijderen van
twee betonnen kuilplaten en het bouwen van een woning met garage
aan het adres De Kuipersweg 15 in Zeeland en dit per brief te
bevestigen naar de initiatiefnemer.
Besluit:

Akkoord.
11

Besluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in
Schaijk aan het openbaar verkeer.
Geadviseerd wordt:
De gemeenteraad voor te stellen alle zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
1. De gemeenteraad voor te stellen de ingediende zienswijzen ongegrond
te verklaren;
2. Het verzoek voor onttrekking aan de openbaarheid van het onverharde
gedeelte van de Willevenstraat in Schaijk, kadastraal bekend gemeente
Schaijk, sectie C, perceelnummers 4487 en 4488, zoals aangegeven in
bijlage 1 met gewaarmerkte tekening, te weigeren.
Besluit:

Akkoord.
Persvragen:
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

Th.M.M. Hoex MMO

M.C. Bakermans
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