Notulen B&W vergadering van 2 april 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 26 maart 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

984877 ML

Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 2de helft 2018
Conform voorstel
De raad informeren over het toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 2de helft 2018.

5.

991402 ML

Lokaal sportakkoord

Aandachtspunten

Anders

1. In te stemmen met het advies om een sportformateur aan te stellen om aan de slag te gaan
met het Lokaal Sportakkoord;
2. De bijgaande intentieverklaring te tekenen
3. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het besluit.
6.

928587 FW

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 55 te Budel

Conform voorstel

 Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor publicatie.
 Een hogere grenswaarde vaststellen en ontheffing verlenen van het “Ontheffingenbeleid
hogere geluidwaardeprocedure Wet geluidhinder gemeente Cranendonck”.
 Het ontwerpbesluit tot verlening van een hogere grenswaarde gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan publiceren.
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

7.

967736 FW

Heroverweging principeverzoek Dr. Ant. Mathijsenstraat 18 Budel
Conform voorstel
1. Geen medewerking verlenen aan het principeverzoek voor het meer dan 50% bebouwen
van het gebied achter de achtergevelrooilijn van Dr. Ant. Mathijsenstraat 18 in Budel.
2. De 'beleidsregels voor planologisch afwijken' heroverwegen.

8.

982010 FW

Bezwaarschrift zaak 982010
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en overneming
van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. het bezwaarschrift van 5 november 2018 niet-ontvankelijk te verklaren voor zover het is
gericht tegen het besluit van 2 oktober 2018;
2. de bezwaarschriften voor het overige ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten
van 30 oktober 2018
en 11 december 2018, met herstel van het bevoegdheidsgebrek van het besluit van 30
oktober 2018, in stand te laten;
3. de verzoeken om proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. het daartoe bijgaand in concept opgemaakte besluit vast te stellen.

Aandachtspunten

Conform voorstel
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