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Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 20 november 2018
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV)
Geadviseerd wordt
1. In te stemmen met het voorliggende voorstel met betrekking tot het beheer
van de Digitale Landelijke Voorziening ten behoeve van de Omgevingswet;
2. Het Bestuur van de VNG de opdracht te geven om namens de gemeente
Landerd de beheersovereenkomst te tekenen.

Besluit
Conform
3

Raadsinformatiebrief van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES)
Noord-Oost Brabant (NOB) met uitleg over de aanpak van de energiestrategie
Geadviseerd wordt:
1. De raadsinformatiebrief van de stuurgroep Regionale Energiestrategie te
versturen naar de gemeenteraad.

Besluit
Gewijzigd besloten

Toelichting
Een gewijzigde raadsinformatiebrief te versturen naar de gemeenteraad
4

Verzoek voor het splitsen van een woonboerderij aan de Graspeel 11 te
Zeeland met een wijzigingsplan
Geadviseerd wordt

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Graspeel 11’ in Zeeland en
het ontwerpwijzigingsplan, gedurende 6 weken, ter inzage te leggen.

Besluit
Conform
5

Ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op de
locatie Langenboomseweg 55 in Zeeland
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van
een woonhuis in afwijking van het bestemmingsplan op de locatie
Langenboomseweg 55 te Zeeland.
2. De omgevingsvergunning definitief te verlenen indien geen gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Besluit
Conform
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Toevoegen van een ruimte voor ruimte woning aan de Graspeel naast 1 te
Zeeland
Geadviseerd wordt
1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van een
ruimte voor ruimte woning aan de Graspeel naast 1 te Zeeland door het
wijzigen van het bestemmingsplan
2. Uw besluit schriftelijk mee te delen aan de initiatiefnemer.

Besluit
Conform
7

Verzoek om 3 starterswoningen te realiseren aan de Bossestraat te Schaijk
(tussen huisnummer 3 en 5)
Geadviseerd wordt om
1. Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van drie starterswoningen
aan de Bossestraat te Schaijk (tussen huisnummer 3 en 5).

Besluit
Conform
8

Ontwerpbestemmingsplan De Peel 1 in Zeeland
Geadviseerd wordt
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1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening De Peel 1,
Zeeland’.
2. De raad te informeren met bijgevoegd rib.

Besluit
Conform
9

Verkeersbesluit gesloten verklaring gebied 't Mun in Schaijk
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen om het besluit te herroepen en nader onderzoek te verrichten
om vervolgens een nieuw besluit te nemen.

Besluit
Conform
10

Beantwoording varagen gemeenteraad met betrekking tot RIB 'ontwikkelingen
jeugdhulp'
Geadviseerd wordt om
1. Bijgaande conceptbrief beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

Besluit
Conform
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Subsidie vluchtelingenwerk 2019
Geadviseerd wordt:
1. Voor 2019 een subsidie aan Vluchtelingenwerk toekennen ter hoogte van €
78.380;
2. Stichting Vluchtelingenwerk op de hoogte brengen van uw besluit via
bijgevoegde beschikking.

Besluit
Conform
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Beveiligingsbeleid en - plan Suwinet 2018 - 2019
Geadviseerd wordt het beveiligingsbeleid en - plan Suwinet 2018 - 2019 vast
te stellen.

Besluit
Conform
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Register gemeenschappelijke regelingen
Geadviseerd wordt het register gemeenschappelijke regelingen vast te stellen
en te publiceren.

Besluit
Conform
14

Tarievenregeling afvalcontainers 2019
Geadviseerd wordt de tarievenregeling afvalcontainers 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform
Persvragen: 9, 11 en 14
Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 december 2018
Burgemeester en wethouders van landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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