Notulen B&W vergadering van 19 maart 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 12 maart 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

982160 ML

Beantwoording schriftelijke raadsvragen Pro6 fractie over het Offroad evenement
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van Pro6 fractie over het
Offroad evenement.

Conform voorstel

5.

976137 ML

Beschikbaarstelling middelen voor huisvesting en 1e inrichting VO-school voor
asielzoekerskinderen 2019
1. € 203.060,40, waarvan € 150.000,- incidenteel en € 53.060,40 structureel (huur)
beschikbaar stellen ten behoeve van de realisatie van een school voor voortgezet
onderwijs aan asielzoekerskinderen op de locatie AZC Cranendonck;
2. De gemeenteraad hierover formeel laten besluiten via de vaststelling van de 1e
Bestuursrapportage 2019;
3. Instemmen met bijgevoegde concept(huurovereenkomst) en deze op een nog nader te
bepalen datum ter ondertekening voorleggen aan de burgemeester.
4. De gemeenteraad hierover op de hoogte stellen via bijgevoegde (concept)
Raadsinformatiebrief.

Aangehouden

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

6.

971047 RK

Digitaal ondertekenen van gemandateerde correspondentie
Instemmen met de invoering en het gebruik van digitaal ondertekenen van gemandateerde
correspondentie, met uitzondering van contracten.

Conform voorstel

7.

973454 ML

Bezwaarschrift zaak 973454
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en overneming
van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Conform voorstel

8.

981033 FW

Principeverzoek Wijzigingsplan Jan Maasstraat - Herenstraat te Budel
Conform voorstel
Instemmen met het principeverzoek tot het opstellen van een wijzigingsplan t.b.v. Jan
Maasstraat 1 – Herenstraat te Budel, voor het wijzigen van de enkelbestemming ‘groen’ naar
‘wonen’ en ‘tuin’ conform de wijzigingsbevoegdheid artikel 29.5.1, onder de volgende
voorwaarden:
De initiatiefnemer dient te voldoen aan de voorwaarden in de wijzigingsbevoegdheid
(artikel 29.5.1 in het bestemmingsplan “Kom Budel”) en tevens deze voorwaarden te
onderbouwen;
o Dat betekent ook dat de initiatiefnemer hydrologisch neutraal dient te
bouwen;
Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst afgesloten waarin onder
andere planschade, de borging onderhoud van het centrale groen, waterberging,
energieneutraal bouwen en ruimtelijke inpassing worden vastgelegd;
Een omgevingsdialoog dient plaats te vinden voorafgaand aan het ter inzage leggen
van het ontwerp wijzigingsplan.

9.

932365 FW

Principeverzoek opstellen wijzigingsplan De Dijk 6 te Gastel
Conform voorstel
Instemmen met het principeverzoek tot het opstellen van een wijzigingsplan t.b.v. De Dijk 6 te
Gastel, voor het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen en tuin onder de volgende
voorwaarden:

Aandachtspunten
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

- De initiatiefnemer dient te voldoen aan de voorwaarden in de wijzigingsbevoegdheid (artikel
4.5 in het bestemmingsplan “Budel-Schoot en Gastel”) en tevens deze voorwaarden te
onderbouwen;
- De bedrijfsgebouwen worden niet onder overgangsrecht geplaatst, maar positief bestemd
met een aanduiding “maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)”.;
- De initiatiefnemer koppelt grotendeels het hemelwater af van het riool en waterberging vindt
plaats op eigen terrein.
- Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst afgesloten waarin onder andere
planschade, waterberging en ruimtelijke inpassing worden vastgelegd;
- Een omgevingsdialoog dient plaats te vinden voorafgaand aan het ter inzage leggen van het
ontwerp wijzigingsplan.
10.

FW

Nota van wijziging bomen en herinrichting Cranendoncklaan, Graafschap Hornelaan
Bijgevoegde nota van wijziging inzake de bomen en herinrichting Cranendoncklaan,
Graafschap Hornelaan aan de raad aanbieden.

11. 978008 ML

Raadsinformatiebrief over basissubsidies 2019 beleidsterrein sport
Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief en aanbieden aan de gemeenteraad.

Conform voorstel

12. 973886 FW

Beantwoording raadsvragen over provinciefonds verduurzaming gemeentelijke
gebouwen
Kennisnemen van de antwoorden op gestelde raadsvragen over deelname aan ESG
erfpachtregeling ter verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Conform voorstel

13. 918415 ML

Onze School - Evaluatie burgerinitiatief
1. Kennis nemen van het rapport 'Evaluatie Burgerinitiatief Onze School'.
2. Stichting Onze School informeren over het standpunt van het college middels bijgevoegd
schrijven.
3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorsturen naar de Raad.

Aangehouden
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