Notulen B&W vergadering van 11 september 2018
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 4 september 2018 conform vaststellen.

Conform
vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4. 875811

ML

Addendum 2019 behorende bij de deelovereenkomst maatwerkvoorziening
Begeleiding 18+
Instemmen met het Addendum 2019 bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening
Begeleiding 18+.

Conform voorstel

5. 821244

ML

Aanvraag eenmalige subsidie voor aanpassingen nieuwbouw Huize te Gaste
Het verzoek van Huize te Gaste afwijzen om in het kader van de Wmo een bedrag
beschikbaar te stellen.

Conform voorstel

6. 870924

ML

Vaststellen budgetsubsidie 2017 Stichting Zuidzorg (jgz)
Budgetsubsidie 2017 voor Zuidzorg vaststellen.

Conform voorstel

7. 873309

FW

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda
Anders
1. De gemeenteraad voorstellen het college toestemming te verlenen voor het aangaan van
de

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017--2030, door
middel van bijgevoegd
raadsvoorstel.
2. De burgemeester verzoeken wethouder F. van der Wiel te mandateren, na toestemming
van de gemeenteraad,
de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030
namens de gemeente
Cranendonck te ondertekenen.
3. Instemmen met de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 201 72030.
4. Kennis nemen van het Programmaplan Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant.
8. 851996

FK

Aangepast formeel verzoek herontwikkeling voormalig Rabobank pand door Lameij
Conform voorstel
Onroerend goed b.v.
1) Instemmen met de aangepaste haalbaarheidsstudie ten behoeve van de herontwikkeling
van het voormalige Rabobankpand en omgeving.
2) Het formele verzoek van Lameij vastgoed middels bijgevoegd raadsvoorstel en besluit
toezenden aan de gemeenteraad.

9. 760262

FW

Gebiedsvisie De Neerlanden II en grondexploitatiecomplex inclusief
grondexploitatiebegroting
1. De reacties op de gebiedsvisie en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen
en de gebiedsvisie gewijzigd ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
2. Vertrouwelijkheid opleggen op het grondexploitatiecomplex inclusief
grondexploitatiebegroting die ter inzage wordt gelegd bij de griffie;
3. Bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit ter behandeling aan te bieden aan de raad.

Conform voorstel

10. 877522

FW

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw van vier
grondgebonden woningen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 21-23 te Budel
De gemeenteraad voorstellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor een afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van vier
grondgebonden woningen aan de Dr. Ant, Mathijsenstraat 21-23 te Budel;

Conform voorstel

2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

11. 833307

FW

Formeel verzoek herontwikkeling Meemortel ong. en Voorterdijk ong. te Budel

Besluit

Aandachtspunten

Conform voorstel

De raad middels het bijgevoegde raadsvoorstel verzoeken een bestemmingsplanwijziging
door te voeren voor het realiseren van 1 woning aan de Meemortel ong. (kadastraal
bekend gemeente Budel, sectie K, nummer 1127) en twee Ruimte-voor-Ruimte woningen
aan de Voorterdijk ong. (kadastraal bekend gemeente Budel, sectie H, nummer 728, 930,
928 en 840) onder de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.

Een goede stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing
wordt gewaarborgd;
de woningen levensloopbestendig en duurzaam gebouwd worden en
energieneutraal functioneren;
de afstand van de woningen tot de zijdelingse perceelgrenzen bedraagt minimaal 3
meter;
er worden minimaal twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein gerealiseerd;
er wordt een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer afgesloten waarin onder
andere planschade en kostenverhaal wordt vastgelegd.

Deze vereisten worden, afhankelijk van de mogelijkheden hiertoe, opgenomen in het
bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, en de anterieure- of exploitatieovereenkomst. Ten
behoeve van de groene inrichting van de percelen wordt tevens een landschappelijk
inpassingsplan opgesteld.
12. 879467

ML

Aanvraag Fonds tekortgemeenten.
Instemmen met het indienen van een aanvraag Fonds tekortgemeenten.

Conform voorstel

3

