Notulen B&W-vergadering van 9 april 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 2 april 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

995661 FW

Afvalinzameling
De gemeenteraad laten instemmen met:
1.
Instemmen met het “streefbeeld 2025” en daar gefaseerd naar toewerken.
2.
Instemmen met “2020 fase 1”.

Conform voorstel

5.

965120 RK

Jaarverslag 2017 - 2018 A2-Erfgoedcommissie
1. Kennis nemen van Jaarverslag 2017 - 2018 A2-Erfgoedcommissie
2. Bijgaande RIB ondertekenen en jaarverslag ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad

Conform voorstel

6.

9941364 ML

Samenvoegen bandbreedtes variant-B aanbieders A2-gemeenten
Conform voorstel
1. Instemmen met het samenvoegen van de bandbreedtes variant-B aanbieders van de A2
gemeenten voor het jaar 2019.
2. Instemmen met de beschreven verrekeningssystematiek tussen de A2 gemeenten ten
aanzien van het samenvoegen van de bandbreedtes.

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

7.

994796 FK

Startnotitie Regionale Energiestrategie voor de Metropoolregio Eindhoven
1. Bijgevoegd voorstel voor de startnotitie regionale energiestrategie voor de
Metropoolregio Eindhoven ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.
2. In te stemmen met de keuze om het traject van de Regionale Energiestrategie zoveel
mogelijk met de eigen organisaties invulling te geven, om draagvlak en borging te
vergroten, waarbij de raad zich bewust is van het feit dat dit inzet zal vergen van de
gemeentelijke organisatie.

Conform voorstel

8.

995381 FW

Ontwerp bestemmingsplan Meemortel ong. te Budel
Conform voorstel
1.Besluiten het ontwerp bestemmingsplan “Meemortel ong. te Budel vrij te geven ten
behoeve van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zodra de anterieure
overeenkomst is ondertekend.
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ten behoeve van de realisatie van 1 Ruimte
voor Ruimte woning aan de Meemortel ong. te Budel (tussen nummer 29 en 35) en de
zakelijke beschrijving hiervan tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Aandachtspunten

2

