Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

06-04-2021

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 30 maart 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Principeverzoek voor het splitsen van een woonboerderij en het aanpassen van
een bouwvlak aan Franse Baan 6 in Schaijk
Geadviseerd wordt:
1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de

woonboerderij en het aanpassen van het bouwvlak voor Franse Baan 6
in Schaijk.

2. Voor de splitsing van de woonboerderij en het aanpassen van het
bouwvlak een omgevingsplan doorlopen.

Besluit
Conform
3

Principebesluit woningbouw Rootstraat te Zeeland
Geadviseerd wordt:
1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het
realiseren van woningen op deze locatie.

Besluit
Conform

4

Bestemmingsplanwijziging t.b.v. de realisatie van twee levensloopbestendige
twee-onder-een-kapwoningen
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rosmolen 13’ in
Reek en het ontwerpbestemmingsplan, gedurende 6 weken, ter visie te
leggen.
2. De gemeenteraad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform
5

Behandeling klachten over varkenshouderij Schuifelenberg 3 in Zeeland
Geadviseerd wordt om de bijgevoegde brief te sturen aan degenen die een
klacht hebben ingediend over het bedrijf Schuifelenberg 3.

Besluit
Conform
6

Verzoek vooroverleg ruimte-voor- ruimte-woning Schaijkseweg (naast 5).
Geadviseerd wordt:
1. Te besluiten geen medewerking te verlenen aan het verzoek

vooroverleg voor het realiseren van een Ruimte voor Ruimte woning op
het perceel naast Schaijkseweg 5 te Zeeland vanwege de nabijgelegen
geitenhouderij.

Besluit
Teruggetrokken
7

Verzoek tegemoetkoming planschade Voederheil 23 Zeeland.
Geadviseerd wordt:
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.

Besluit
Conform
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8

Aansluiting woonwijk Kerkpad op Langstraat in Reek
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het handhaven van de huidige aansluiting van de
woonwijk Kerkpad op de Langstraat middels een plateau.

Besluit
Conform
9

Afwijken van de lokale inkoopregels m.b.t. opdrachtverstrekking voor
werkzaamheden Renovatie en Verduurzaming sporthal De Eeght in Schaijk
Geadviseerd wordt:
1. Af te wijken van de lokale regels voor inkoop en aanbesteding en in te
stemmen met een enkelvoudige aanbesteding voor opdracht aan
SafeConsult.

2. Af te wijken van de lokale regels voor inkoop en aanbesteding en in te
stemmen met een enkelvoudige aanbesteding voor opdracht aan
burobas.

Besluit
Conform
10

Vervoersovereenkomst (zwervend) aangetroffen dieren Stichting Dierenhulp
Nijmegen – Den Bosch / Gemeente Landerd.
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het verlengen van de vervoersovereenkomst met de
Stichting Dierenhulp Nijmegen - Den Bosch van de Dierenbescherming
tot de duur van 1 januari 2022 met een optie tot verlengen van 2 x 1
jaar.

Besluit
Conform
11

Geadviseerd wordt in te stemmen met de genomen besluiten van het Corona
crisisteam
Tijdens het overleg van het Corona crisisteam wordt de stand van zaken in de
samenleving gemonitord en indien nodig acties uitgezet. In het overleg van 30
maart 2021 zijn de volgende besluiten genomen:
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1. Aanschaf materialen vanuit Rijkssubsidie ‘Jeugd in Aan zet wintereditie’
In het kader van Jeugd in Aan zet wintereditie is er een Rijksubsidie
beschikbaar van €10.000,- . Hiervoor worden middelen aangeschaft die
vaker gebruikt kunnen worden, door meerdere verenigingen. Er worden
12 bubbelvoetballen inclusief pomp en een lasergame set van 12 stuks
aangeschaft.
Te besluiten dat:
- Stichting Jeugdbelangen schaft de bubbelvoetballen aan onder
voorwaarde van medegebruik door andere verenigingen.
- De subsidie voor de bubbelvoetballen bedraagt € 4.600,- incl. Btw
- MC Uden (jongerenwerk) schaft de lasergame set aan. Dit wordt deels
door de gemeente Landerd gesubsidieerd.
- De subsidie voor de lasergame set bedraagt € 4.032,- incl. Btw

Besluit
Conform
12

Proces naar de programmabegroting 2022-2025.
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met voorstel “Proces naar de programmabegroting
2022-2025”

2. De gemeenteraden via een informatienota aan de raad te informeren.

Besluit
Conform

Persvragen: 5 en 10.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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