Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

19-01-2021

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 12 januari 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Vaststellen bestemmingsplan ‘Waterstraat 5’ in Schaijk
Geadviseerd wordt:

1. Het bestemmingsplan ‘Waterstraat 5’ in Schaijk ter vaststelling aan de
raad aan te bieden.

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Het plan conform de Nota grondbeleid te beschouwen als een klein
(bouw)plan.

Besluit
Conform
3

Vaststelling bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3
Zeeland” met IMRO codering NL.IMRO.1685.BPzee2021Puttel1-VG01
ongewijzigd vast te stellen.

2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

Conform
4

Voortgang in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)
Geadviseerd wordt
• Kennis te nemen van de voortgang in de Regionale Energie Strategie 1.0
• De raad hierover te informeren middels bijgaande RIB

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
De raadsinformatiebrief vast te stellen
5

Onrechtmatig gebruik gemeentegrond
Geadviseerd wordt:
1. de beregeningsleiding te verwijderen uit de percelen van de gemeente;
2. de herstelkosten in rekening te brengen.

Besluit
Conform
6

Zienswijze verzoek Kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord
De zienswijze op de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies deze vast te stellen.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel vast te stellen
7

Renovatie en verduurzaming sporthal De Eeght in Schaijk
Geadviseerd wordt

1. Het raadsbesluit Renovatie en verduurzaming sporthal De Eeght in
Schaijk ter vaststelling voor te leggen aan de gemeente raad;

2. De exploitatiebegroting van De Eeght met €28.000,- structureel te
verlagen en in te zetten om de kapitaallasten te dekken;

3. De storting van de voorziening De Eeght structureel te verlagen met
€8.664,- en in te zetten om de kapitaallasten te dekken;
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4. De exploitatiebegroting van de post Duurzaamheid structureel met

€19.000,- te verlagen en in te zetten om de kapitaallasten te dekken;

5. De 5de begrotingswijziging 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit
Conform besloten
8

VTH uitvoeringsprogramma afdeling Ruimte 2021
Geadviseerd wordt:
1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 vast te stellen.
2. Het programma ter kennis te brengen van de gemeenteraad en de provincie.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

9

Kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord 2022
De raad te adviseren geen zienswijzen op de Kadernota ODBN 2022 in te
dienen.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel vast te stellen
10

Uitvoeringsovereenkomst Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
Geadviseerd wordt:

1. De Uitvoeringsovereenkomst Geopark Peelhorst en Maasvallei aan te
gaan;

2. De gemeente Boekel te machtigen om in de hoedanigheid van

penvoerder subsidies aan te vragen en opdrachten te verlenen binnen
de kaders van de uitvoeringsovereenkomst;

3. Wethouder Vereijken te machtigen tot het ondertekenen van de
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overeenkomst.

Besluit
Conform
11

Gunning van de dienst van architect “Totaal enginering nieuwbouw
Multifunctionele sportaccommodatie (MFA) Sport en Spel Reek”.
Geadviseerd wordt

1. Om in te stemmen met de gunning aan SORS Adviesgroep in Schaijk.

Besluit
Conform
12

Kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Geadviseerd wordt:

1. De kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant met
bijbehorend raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel vast te stellen
13

Ontwikkelingen Gecertificeerde Instellingen
Geadviseerd wordt

1. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over
de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdbescherming en
jeugdreclassering.

Besluit
Gewijzigd besloten
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Toelichting
De raadsinformatiebrief vast te stellen
14

Kaderstellende notitie 2022 RBL BNO
Geadviseerd wordt om:

1. De gemeenteraad voor te stellen om een positieve zienswijze te geven
op de kaderstellende notitie 2022 RBL BNO.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel vast te stellen
15

Subsidie stichting Sport & Spel Reek 2021
In te stemmen met de vraag om subsidie voor de stichting Sport & Spel Reek
ter hoogte van
€ 1525 voor de periode tot opening van de nieuwe accommodatie.

Besluit
Conform
16

Subsidieregeling Lokaal sportakkoord 2021
Geadviseerd wordt

1. De deelverordening subsidie lokaal sportakkoord vast te stellen.

2. Bijgevoegde deelverordening “subsidie lokaal sportakkoord Landerd aan
de gemeenteraad voorleggen.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel vast te stellen
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17

Evaluatie transformatie opgaven jeugdhulp Brabant Noordoost.
Geadviseerd wordt om:

1. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de evaluatie van de transformatie opgaven jeugdhulp Brabant
Noordoost.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
De raadsinformatiebrief vast te stellen
18

Kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant
Geadviseerd wordt:

1. De kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant met bijbehorend
raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Het raadsvoorstel vast te stellen
19

Aanpassen van de verordening jeugdhulp en nadere regels jeugdhulp
gemeente Landerd
Geadviseerd wordt om:

1. De nadere regels jeugdhulp gemeente Landerd 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met het antwoord op het advies van de ASD over de
Verordening en nadere regels jeugdhulp gemeente Landerd 2021.

3. De nadere regels jeugdhulp gemeente Landerd 2020 in te trekken.
4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde
verordening jeugdhulp gemeente Landerd 2021.

5. De gemeenteraad voor te stellen om de verordening jeugdhulp 2020 in
te trekken.
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Besluit
Conform
20

Decembercirculaire 2020
Geadviseerd wordt
1. De raad via een raadsbrief te informeren over de financiële gevolgen van de
decembercirculaire 2020.
2. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020 mee te nemen in de
jaarrekening 2020 en de 1e Burap 2021.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
1. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020 mee te nemen
in de jaarrekening 2020 en de 1e Burap 2021.

2. De raadsinformatiebrief vast te stellen

21

Goedkeuring Convenant Bijzonder Lokaal Overleg
Geadviseerd wordt

1. Het Convenant Bijzonder Lokaal Overleg goed te keuren

2. De burgemeester van de gemeente Landerd te mandateren om dit
Convenant namens de werkgever gemeente Landerd te laten
ondertekenen.

3. De burgemeester van de gemeente Landerd te mandateren om als

voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter van het Bijzonder Lokaal

Overleg namens de werkgever gemeente Landerd op te treden en het
overleg te voeren met de werknemersdelegatie van het BLO.

Besluit
Conform
22

Vooroverleg inbreiding locatie Vlaskapel/Damaststraat te Zeeland.
Geadviseerd wordt:

1. In principe en onder genoemde voorwaarden medewerking te verlenen
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aan deze inbreiding.

Besluit
Conform
23

Onderwerp Actualiseren grondprijzen in Grondprijzennota 2020.
Geadviseerd wordt om:

1. De geactualiseerde grondprijzen voor 2021 vast te laten stellen door de
raad.

Besluit
Conform

Persvragen: 5, 7 en 11
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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