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Afwezig:
AO

Notulen BenW vergadering d.d. 18 januari 2022
Besluit:

Het college stelt de notulen volgens concept vast.
Toelichting:

Notulen collegevergadering d.d. 18 januari 2022.
AO

Convenant Peelland Interventie Team (PIT) 2022-2025
Besluit:
1. Kennis te nemen van de 'Evaluatie Peelland Interventie Team
(PIT); Terugblikken met het oog op de toekomst';
2. In te stemmen met het aangaan van het Convenant 'Integrale
overheidshandhaving 2022-2025; Peelland Interventie Team'.
Toelichting:
Aangaan van het Convenant 'Integrale overheidshandhaving 2022-2025;
Peelland Interventie Team'.

BV

Management Letter 2021 accountant Crowe Foederer
Besluit:

De managementletter van Crowe Foederer ter kennisname aan de
gemeenteraad aan te bieden.
Toelichting:

Eind 2021 heeft de jaarlijkse interim controle plaatsgevonden waarbij de
externe accountant Crowe Foederer de interne processen van de
bedrijfsvoering van de gemeente heeft gecontroleerd. De accountant
constateert dat de processen toereikend zijn voor een organisatie met
de aard en omvang van de gemeente Gemert-Bakel. Er zijn geen
significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd.
OB

Samenwerkingsovereenkomst Uniek sporten De Peel 2022 - 2024
Besluit:

3. In te stemmen met ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten De Peel 2022-2024;
4. Wethouder Wilmie Steeghs te machtigen voor de ondertekening;
5. Een bedrag van € 3.924,51 beschikbaar te stellen voor
gezamenlijke financiering van de projectleider en activiteiten en
deze kosten te dekken uit het budget Sport algemeen.
Toelichting:

Het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten De
Peel met gemeenten in de regio. Het doel is om zoveel mogelijk mensen
met een beperking te kunnen laten sporten en/of bewegen.
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SPP

Projectopdracht ‘Vervolg Centrumplan Milheeze’
Besluit:

In te stemmen met de projectopdracht ‘Vervolg Centrumplan Milheeze’.
Toelichting:

Met deze projectopdracht wordt toegewerkt naar een nieuw centrum
voor Milheeze. De eerste stap is toewerken naar een programma van
eisen voor zowel het centrum als gemeenschapshuis (MFA) de Schans.
Met daaropvolgend een stedenbouwkundigplan voor het centrum en een
plan voor het MFA. Dit is de basis voor de gemeenteraad om het krediet
vrij te geven voor de investeringen in het MFA en de openbare ruimte.
Parallel kunnen Goed Wonen en de initiatiefnemer voor de supermarkt
vervolgstappen zetten met de realisatie van hun inbreng in het
centrumplan Milheeze met betrekking tot de supermarkt, de woningen
en de herbestemming van de Sint Willibrorduskerk.
SPP

Restitutie op verkoopprijs van een strook grond gelegen aan
Nachtegaal Milheeze
Besluit:

In te stemmen met een gedeeltelijke restitutie op de grondprijs die de
koper in 2018 heeft betaald, met toepassing van dezelfde voorwaarde
die ook aan de andere kopers zijn gesteld.
Toelichting:

Een strook grond verkopen achter de woningen Nachtegaal 2 t/m12 te
Milheeze onder gelijke condities.
VT

Verzoek tot verlaging exploitatiebijdrage
Besluit:

Over te gaan tot het innen van het restant van de exploitatiebijdrage ad
€ 3.300,--.
Toelichting:

Door initiatiefnemer is verzocht om een ruimte-voor-ruimte woning te
realiseren aan de Greef in Milheeze. De herziening van het
bestemmingsplan hiervoor is, na een zienswijze van de provincie, door
de gemeenteraad geweigerd. Hiertegen is door de initiatiefnemer beroep
ingesteld. Dit beroep is afgewezen. Initiatiefnemer vraagt nu om de helft
van de exploitatiebijdrage kwijt te schelden.
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