Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

24-08-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer Theo Hoex

Voorzitter

M.C. Bakermans

Aanwezigen

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

Afwezigen

J.H. Vereijken

1

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 10 augustus 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.
Besluit:

Akkoord met advies.
2

Gewijzigde vaststellen bestemmingsplan ‘Groepsaccommodaties Reek’
Geadviseerd wordt:
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op
ontwerpbestemmingsplan ‘Groepsaccommodaties Reek’
2. Een verzoek tot grenswijziging NNB in te dienen bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant;
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de beoordeling van de
zienswijzen in de ‘Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
‘Groepsaccommodaties Reek’ en de zienswijze gedeeltelijk gegrond te
verklaren.
4. Het bestemmingsplan ‘Groepsaccommodaties Reek’ gewijzigd ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.
5. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
6. De raad voor te stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te
verzoeken om toestemming te verlenen om het bestemmingsplan
eerder te mogen publiceren.

Besluit:

Akkoord met advies.

3

Vaststellen bestemmingsplan ‘Noordhoek 38 Reek’
Geadviseerd wordt:
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op
ontwerpbestemmingsplan ‘Noordhoek 38 Reek’
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de beoordeling van de
zienswijzen in de ‘Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
‘Noordhoek 38 Reek’ en de zienswijze gegrond te verklaren.
3. Het bestemmingsplan ‘Noordhoek 38 Reek’ ongewijzigd ter vaststelling
aan de raad aan te bieden.
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Het plan conform de Nota grondbeleid te beschouwen als een klein
(bouw)plan.

Besluit:

Akkoord met advies.
4

Transitievisie Warmte Gemeente Maashorst i.o.
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte Gemeente Maashorst i.o.
en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit:

Akkoord met advies.
Toelichting:

College wil graag dat in de tekst duidelijk wordt vermeld dat het structurele
budget mogelijk onvoldoende is om visie te kunnen realiseren. Daarom in tekst
opnemen dat aanvullend incidentele inkomsten en/of subsidies mogelijk
nodig zijn.
5

Jaaroverzicht uitgevoerde VTH-taken over/in 2020
Geadviseerd wordt:
1. Het jaarverslag vast te stellen;
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen;
3. Het jaarverslag ter kennis te brengen aan Provincie Noord-Brabant.
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Besluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in
Schaijk aan het openbaar verkeer
Geadviseerd wordt:
1. De gemeenteraad voor te stellen alle zienswijzen ontvankelijk te
verklaren;
2. De gemeenteraad voor te stellen de ingediende zienswijzen ongegrond
te verklaren;
3. 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 met advies.
7

Interne Controleplan 2021
Geadviseerd wordt:
1. het Intern controleplan 2021 vast te stellen.
Besluit:

Akkoord met advies.
8

Verslag Archief- en informatiebeheer
Geadviseerd wordt:
1. Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording vast te stellen
2. Raadinformatiebrief vast te stellen.
Besluit:

Akkoord met advies.

Persvragen: 2, 3 en 6
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

Th.M.M. Hoex MMO

M.C. Bakermans
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