Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

16-02-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Teams

Voorzitter

Coen Boode

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 09 februari 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Voor-Oventje (naast 26b) in
Zeeland
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Voor-Oventje (naast
26b)’ in Zeeland en het plan voor zes weken ter inzage te leggen;

2. Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder het ontwerpbesluit
vaststelling hogere grenswaarde te nemen;

3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Voor-Oventje (naast
26b)’ in Zeeland en het plan voor zes weken ter inzage te leggen;
2. Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder het ontwerpbesluit
vaststelling hogere grenswaarde te nemen;
3. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

3

Beslissing op bezwaar met betrekking tot verzoek om planschade Europaplein
4 te Schaijk.
Geadviseerd wordt
1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten.

Besluit
Conform
4

Beslissing op bezwaar met betrekking tot verzoek om planschade Europaplein
6-8 te Schaijk.
Geadviseerd wordt:
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten.

Besluit
Conform
5

Principeverzoek voor het toestaan van een grotere inhoudsmaat van 900m³
voor de te realiseren ruimte van ruimte woning op de locatie Kleine Graspeel
(naast 3) in Zeeland.
Geadviseerd wordt:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het
toestaan van een inhoudsmaat van 900m³ voor de te realiseren ruimte
voor ruimtewoning aan Kleine Graspeel (naast 3) in Zeeland.

Besluit
Conform
6

Het beslissen op de subsidieaanvraag voor het vervangen van de
bakgoot/gootbekleding en het zinkwerk van het gemeentelijk monument aan
de Kerstraat 42 in Zeeland
Geadviseerd wordt:
1. Onder voorwaarden subsidie te verlenen voor het vervangen van de
bakgoot/gootbekleding en het zinkwerk van het gemeentelijk
monument aan de Kerstraat 42 in Zeeland

Besluit
Conform
Pagina 2

7

Aanwijzingsbesluit Boswachters Buitengewoon opsporingsambtenaren van
Staatsbosbeheer (Boswachter BOA).
Geadviseerd wordt om de drie personen, zoals vernoemend in bijlage 1
“aanwijzingsbesluit BOA’s Staatsbosbeheer ” aan te wijzen als toezichthouder
en buitengewoon opsporingsambtenaar voor de gemeente Landerd.

Besluit
Gewijzigd besluit

Toelichting
Jan van Belzen, Joeri Renes en Jacobus Gerardus Henricus Smits aan te wijzen
als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar voor de gemeente
Landerd.
8

Jaarplan Riolering en Watertaken 2021
Geadviseerd wordt:
1. de activiteiten zoals beschreven in het jaarplan Riolering en Watertaken
2021 vast te stellen;

Besluit
Conform
9

Stimuleringsregeling klimaat Regio as50+ voor natuurlijke personen,
woningbouwcorporaties en bedrijven
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de Stimuleringsregeling klimaat Regio as50+ en de
samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling Klimaat regio as50+.

2. Afdelingshoofd B. Brouwers te machtigen deze overeenkomst te
ondertekenen.

Besluit
Conform
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10

Hernieuwde aanwijzing DPG (directeur publieke gezondheid) GGD.
Geadviseerd wordt:
1. De directeur DPG van de GGD aan te wijzen als toezichthouder zoals

bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Dit omvat tevens het
toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de

Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, gelet op
artikel 58r, vijfde lid, van die wet.

2. De directeur DPG publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn
plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder

verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te
treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de
Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving

betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels
in de kinderopvang.

Besluit
Conform
11

Verzoek voor akkoord wijziging data uitvoering Udense Musical i.v.m. eerder
opgenomen voorwaarden in verstrekte incidentele subsidie.
Geadviseerd wordt:
1. Akkoord te gaan met de gewijzigde data van 23 mei t/m 6 juni 2022.
Mits de coronabeperkingen het repeteren en/of uitvoeren van de
musical mogelijk maken.

Besluit
Conform
12

Besluiten van het Corona crisisteam
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de genomen besluiten van het Corona crisisteam.

Besluit
Conform
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Persvragen: 2, 3, 4.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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