Notulen B&W vergadering van 26 februari 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 19 februari 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

965410 RK

Resultaten zelfevaluatie BRP en PNIK 2018 (Basisregistratie Personen en
Conform voorstel
Waardedocumenten)
- kennisnemen van en ondertekenen uittreksels BRP en PNIK zelfevaluatie 2018,
- kennisnemen van managementrapportages BRP en PNIK zelfevaluatie 2018,
- vaststellen en ondertekenen plan Informatiebeveiliging BRP en waardedocumenten 2018.

5.

959254 ML

Basissubsidies 2019 beleidsterrein sport
1. Subsidie korten op accommodatiesubsidies 2019;
2. Kiezen voor optie 3; deel van de stimuleringssubsidie in stand houden en 6% korten op de
accommodatiesubsidies sport;
3. Tekort opvangen binnen de stelpost loon- en prijscompensatie (sociaal domein).

6.

778721 FW

Vrachtverkeer Cranendonck
Conform voorstel
Intrekken concept verkeersbesluit vrachtverkeerverbod Dr. Ant. Mathijssenstraat - Wolfswinkel

Aandachtspunten

Anders

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

7.

910228 FW

Nieuwedijk 37 Budel – procedure herbegrenzing Vr
Besluiten op basis van artikel 25.2 lid 1 juncto 38.5 lid 2 in de Verordening ruimte (Vr)
Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de aanduiding “Beperkingen
veehouderij’’ zodanig te wijzigen dat deze niet meer is gelegen over het perceel
Nieuwedijk 37 te Budel waardoor uitbreiding van het pluimveebedrijf in een
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsopzet mogelijk is.
- Besluiten op basis van artikel 25.2 lid 2 juncto 38.5 lid 1 (procedure wijziging grenzen op
verzoek) in de Verordening ruimte, het voornemen om een verzoek tot wijziging van
grenzen inclusief de ruimtelijke onderbouwing 6 weken ter inzage te leggen.

Conform voorstel

8.

971626 RK

Beantwoording schriftelijke vragen VVD Cranendonck inzake inbraken
Goedkeuren beantwoording schriftelijke vragen van VVD Cranendonck inzake groot aantal
inbraken in Cranendonck.

Conform voorstel

9.

957103 FW

Schriftelijke beantwoording vragen Midbuulweg 8
Instemmen met de navolgende beantwoording van de raadsvragen op grond van artikel 38
Reglement van Orde.

Conform voorstel

Aanplant bomen en herinrichting Cranendoncklaan en Graafschap Hornelaan.

Conform voorstel

10. 972293 FK

Aandachtspunten

Krediet ter beschikking stellen van € 285.000 t.b.v. herinrichting en aanplant van bomen en
bodembedekking in de Cranendoncklaan en Graafschap Hornelaan.
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