CONCEPT
Besluitenlijst HL B&W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

17-07-2018
9:00 - 12:30
HL Kamer burgemeester
Burgemeester

Voor akkoord:

de burgemeester,

de secretaris,

1.1

Openbare besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 10 juli 2018
Reg.nr: 848068
Openbaar: Ja.
Voorstel: Vaststellen.
Besluit
Vastgesteld.

1.3

weekagenda's
Voorstel: v.k.a.
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

2

UITNODIGINGEN

2.1

Uitnodiging excursie naar het Klimaatactieve Düsseldorf op 11 oktober 2018.
Voorstel: Wie geeft gehoor?
Besluit
Het college is verhinderd.

2.2

Uitnodiging programma VNG Aan de slag met de Omgevingswet op 10
september 2018
Voorstel: Wie geeft gehoor?
Besluit
Wethouder de Win geeft gehoor (onder voorbehoud ivm vakantie)

2.3

Uitnodiging 18e Koningshoeven ontmoeting op 24 augustus 2018
Voorstel: Wie geeft gehoor?
Besluit
Het college is verhinderd.

2.4

Uitnodiging Mijl van Mares op 4 augustus 2018
Voorstel: Wie geeft gehoor?
Besluit
Wethouder de Bruijn en Van der Stek geven gehoor en burgemeester Verhoeven
komt later.

2.5

Uitnodiging boekpresentatie Staatsbosbeheer op 19 augustus 2018
Voorstel: Wie geeft gehoor?
Besluit
Burgemeester Verhoeven en de wethouders De Bruijn en Bosmans geven gehoor.
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2.6

Uitnodiging afscheid Lilian Linders op 30 augustus 2018
Voorstel: Wie geeft gehoor?
Besluit
Het college is verhinderd
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3

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER VERHOEVEN

3.1

CV Verrekening neveninkomsten HL 2017
Reg.nr: 840968
Openbaar: Ja
Voorstel:
1. Kennisnemen van het proces voor de totstandkoming van de verrekening van
neveninkomsten;
2. Vaststellen dat géén verrekening voor eventuele neveninkomsten van het college
van B&W hoeft plaats te vinden over het verrekening jaar 2017.
Besluit
Conform voorstel besloten.

3.2

CV convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en
extremisme
Reg.nr: 710374/847366
Openbaar: Ja
Voorstel: Instemmen met het AVG-proof gemaakte convenant voor de uitwisseling van
persoonsgegevens bij de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming radicalisering en
extremisme.
Besluit
Conform voorstel besloten.
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4

PORTEFEUILLE WETHOUDER DE BRUIJN

4.1

CV jaarrapportage vertrouwenswerk tbv CJG Heeze-Leende
Reg.nr: 841043/841044
Openbaar: Ja
Voorstel: Kennisnemen van de jaarrapportage 2017 ‘vertrouwenswerk bij Centrum
Jeugd en Gezin Heeze-Leende’ door het AKJ/Zorgbelang.
Besluit
Aanhouden en presenteren in het college.

4.3

CV Aanvraag eenmalige subsidie van Stg. Gezond Dorp voor Belevingsmarkt
Reg.nr: 826145/847124
Openbaar: Ja
Voorstel: Aan Stg. GezondDorp een eenmalige subsidie verlenen en deze vaststellen
op € 2.000,- voor de organisatie van de LCHF Belevingsmarkt op 12 augustus 2018.
Besluit
Conform voorstel besloten.

4.4

CV Verzoek van KPJ Sterksel om eenmalige subsidie voor jeugdsoosavonden in
2018
Reg.nr: 795752/833692
Openbaar: Ja
Voorstel: Aan KPJ Sterksel een eenmalige subsidie verlenen en deze vaststellen op €
500,- voor de organisatie van jeugdsoosavonden in Sterksel in 2018.
Besluit
Conform voorstel besloten.
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5

PORTEFEUILLE WETHOUDER DE WIN

5.1

CV Onderhoud wegen en bermen 2018 en kleine ergernissen 2018
Reg.nr: 836100/836114
Openbaar: Ja
Voorstel:
1) Instemmen met het onderhoudsprogramma groot onderhoud wegen 2018 en de lijst
kleine ergernissen 2018;
2) Mouwrik Waardenburg bv opdracht te verstrekken voor het asfalt
onderhoudsprogramma 2018 conform overkomst: “Asfaltonderhoud 2016-2019,
BIZOB-2016-EE-HL-001”.
3) Wegenbouw Steevens bv opdracht te verstrekken voor het elementen
onderhoudsprogramma 2018 conform overeenkomst: “Raamovereenkomst
elementenonderhoud 2018-2021, BIZOB-2017-HEE-EER-00522a”.
4) Twee budgetten beschikbaar te stellen, te weten:
- Asfalt- en elementen onderhoudsprogramma 2018 € 474.000
- kleine ergernissen 2018 € 100.000,Deze budgetten ten laste brengen van de voorziening wegen.
Besluit
Aanhouden.

5.2

CV inkoop aannemer realisatie mfa Leende
Reg.nr: 831929/831944
Openbaar: Ja
Voorstel: Akkoord gaan met bijgevoegde inkoopstrategie 'Realisatie mfa Leende' en
vervolgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure starten.
Besluit
Conform voorstel besloten.
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6

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER STEK

6.1

CV Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van BW van 20 maart 2018
Reg.nr: 797660/842888
Openbaar: Ja
Voorstel: Conform het advies van de Algemene kamer van de Adviescommissie voor
de bezwaarschriften A2-gemeenten van 12 juni 2018 te besluiten om de bezwaren
ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit blijft derhalve in stand.
Besluit
Conform voorstel besloten.

6.2

CV bob omgevingsvergunning De Bulders
Reg.nr: 757221/819112
Openbaar: Ja
Voorstel:
1. Het advies van de commissie gedeeltelijk overnemen.
2. De bezwaren van appellanten Van Horrik en Wijnen niet-ontvankelijk verklaren voor
zover deze bezwaren zijn gericht tegen de vergunning voor het slopen, verstoren,
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument.
3. De bezwaren van appellanten gegrond verklaren voor zover deze zien op:
- de toegang tot het perceel D 2520;
- de toetst aan de Natuurbeschermingswet;
- het voldoen aan de voorwaardelijke verplichting van artikel 11.2.1 van de planregels
van het bestemmingsplan “De Bulders”.
4. De bezwaren voor het overige ongegrond verklaren.
5. Het bestreden besluit herroepen, in die zin dat:
- aan de vergunning voor het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden de
voorwaarde wordt toegevoegd dat de heer Peeters en mevrouw Hora-Adema
onbelemmerd toegang blijven houden tot het perceel D 2520 zolang zij voor dat
perceel een gebruiksrecht hebben;
- aan de vergunning voor vellen of doen vellen van een houtopstand de voorwaarden
worden toegevoegd dat de kap van bomen buiten het broedseizoen (half maart – half
juli) moet plaatsvinden, tenzij door een ecoloog is geconstateerd dat er in de te kappen
bomen geen nesten voorkomen en dat de kap van de 5 bomen binnen de
dubbelbestemming “Waarde – Ecologie” pas mag plaatsvinden nadat de 6 groot
formaat eiken zijn aangeplant conform het bepaalde in de notities ‘Randweg Heeze,
notitie te kappen bomen binnen de dubbelbestemming Ecologie’ van Buro Maerlant
d.d. 9 juli 2018 en ‘Landschappelijke inpassing Randweg Heeze’ van Goed Geplant
d.d. 10 juli 2018.
Besluit
Conform voorstel besloten.
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7

PORTEFEUILLE WETHOUDER BOSMANS

7.1

CV Herinrichting buiten- en bovenruimte bibliotheek
Reg.nr: 461563/843312
Openbaar: Ja
Voorstel: De gemeenteraad voorstellen om:
1. € 107.000 beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de buiten- en bovenruimte
van de bibliotheek.
2. Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Dorpshuis Heeze.
Besluit
Aanhouden.
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8

INGEKOMEN STUKKEN

8.1

Jaarrekening BIZOB over 2017
Voorstel: v.k.a.
Besluit
Directeur Marcel Stuits uitnodigen voor een toelichting.

8.2

Rapporten Vierde VNG Denktank
Voorstel: v.k.a.
Besluit
Conform voorstel.
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