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Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 27 november 2018
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
2

Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering handhavend op te treden tegen
activiteiten op perceel Vlasgaard 6 in Schaijk
Geadviseerd wordt overeenkomstig het advies van de Commissie
Bezwaarschriften van 24 april 2018:
1. het bezwaarschrift na heroverweging op grond van een nadere motivering
ongegrond te verklaren en het verzoek om handhaving af te wijzen;
2. een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 498,--.

Besluit
Conform
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Afsluiten anterieure overeenkomst met BrabantWonen t.b.v. Centrumplan
Schaijk
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de bijgevoegde anterieure
overeenkomst.

Besluit
Conform
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Verkoop van het perceel kadastraal bekend als gemeente Schaijk, sectie K,
nummer 103, nabij Rijksweg 54 in Schaijk
Geadviseerd wordt om het perceel landbouwgrond kadastraal bekend als
gemeente Schaijk, sectie K, nummer 103 te verkopen.

Besluit
Conform
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Formele aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een hooiberg aan
de Runstraat 81 in Schaijk
Geadviseerd wordt:
1. Het ontwerpbesluit tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning
gedurende zes weken ter inzage te leggen.
2. Te bepalen dat indien tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen worden
ingebracht de gevraagde omgevingsvergunning definitief wordt verleend.

Besluit
Conform
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Aanmeldnotitie MER ten behoeve van het veranderen van een varkens/ en
vleeskalverenhouderij aan de Korte Dijk 10-12 te Zeeland
Te besluiten dat in het kader van de formele aanvraag voor het veranderen van
een varkens- en vleeskalverenhouderij aan de Korte Dijk 10-12 te Zeeland
geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden

Besluit
Conform
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Wijziging governancestructuur IBN
Geadviseerd wordt
1. Een positieve zienswijze over de voorgenomen wijziging van de
governancestructuur IBN kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Wsw.
2. De raad informeren over de wijziging van de governancestructuur IBN door
middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform
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Raadsinformatiebrief Arnmoede en Minimabeleid in gemeente Landerd
Geadviseerd wordt om:
1. De gemeenteraad te informeren over de ontwikkeling rondom armoede en
het minimabeleid in de gemeente Landerd aan de hand van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Besluit
Gewijzigd besloten
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Toelichting
Een gewijzigde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018
Burgemeester en wethouders van landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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