Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

16-03-2021

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 9 maart 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Beleid voor realisatie van grootschalige locaties voor zon- en windenergie
op land.
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de beleidsnota “uitnodigingskader

grootschalige zonne- en wind energie Gemeente Maashorst i.o”.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel beleidsnota uitnodigingskader grootschalige zonne- en
wind energie gemeente Maashorst i.o vast te stellen

3

Bestemmingsplanwijziging t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten
aan de Brand 77 te Zeeland.
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Brand 77’ in

Zeeland en het ontwerpbestemmingsplan, gedurende 6 weken, ter
visie te leggen.

2. De gemeenteraad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform
4

Verzoek subsidie om het dak te isoleren en schilderwerk deur t.b.v.
Heemkundekring Schaijk-Reek
Geadviseerd wordt:
1. om een eenmalige subsidie te verstrekken van € 3.000,00 om het
dak te isoleren van het verenigingsgebouw “De Komme” in
Schaijk.

2. Om in te stemmen met de opdracht voor schilderwerk van een
nieuwe deur ( incl. kozijn) van het mindervalide toilet.

3. Dit bedrag ad € 3.000,00 mee te nemen in de 1 e Burap 2021.

Besluit
Conform
5

Introductie nieuwe Wet inburgering voor raadsleden
Geadviseerd wordt
1. Raadsinformatiebrief over de nieuwe Inburgeringswet vast te
stellen

Besluit
Conform
6

Harmonisatie Klachtregelingen gemeente Maashorst
Geadviseerd wordt:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening

Klachtadviescommissie Landerd 2012 in te trekken per 1 januari
2022
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Besluit
Conform
7

Benoeming gerechtsdeurwaarder
Geadviseerd wordt:
1. Akkoord gaan met de offertes van Flanderijn
gerechtsdeurwaarders m.b.t. de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke vorderingen en met het beëindigen van het
contract met GGN mastering credit. Na akkoordbevinding zullen
de deurwaarders van Flanderijn per 1 april 2021 tot
belastingdeurwaarder van de gemeente Landerd worden
benoemd.

Besluit
Conform
8

Raadsvoorstel en –besluit inzake Raadsplanning algemene regels
gemeente Maashorst
Geadviseerd wordt:
1. De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen om te
besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit.

Besluit
Conform
9

Raadsvoorstel en –besluit inzake Harmonisatie van Belastingen
Geadviseerd wordt:
1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage ‘varianten
gemeentelijke belastingen gemeente Maashorst’

2. De raad te adviseren om te kiezen voor variant 5: invoeren

toeristen- en forensenbelasting in Uden, OZB-tarief woningen

gelijk houden met huidig tarief Uden, OZB-tarief niet-woningen
naar beneden bijstellen (ten opzichte van het gewogen
gemiddelde).

Besluit
Conform
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10

Aanpassing gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie
centrum (BHIC)
Geadviseerd wordt:
1. De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen om te
besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit.

Besluit
Conform
11

Beleidsregels Participatiewet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten Landerd 2021
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de beleidsregels Participatiewet Tijdelijke
Ondersteuning

Noodzakelijke Kosten Landerd 2021 (hierna: TONK) volgens de
uitgangspunten genoemd in bijlage 1;

2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsmemo

verklaring van geen bedenkingen voor uitvoeringskosten TONK
het volgende voor te stellen:

• de geraamde kosten voor 2021 voor de uitvoering van deze

tijdelijke regeling ad. € 52.859,26 beschikbaar te stellen, deze te
dekken uit de verwachte bijdrage uit de algemene uitkering van
€ 52.859,26 en dit te verwerken in de begrotingswijziging.

Besluit
Conform

Perspunten: geen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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