Besluitenlijst CR B&W-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

12-11-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 5 november 2019 conform vaststellen.
Besluit
conform

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
Deelname bepaald.

3

Openbaar

3.1

Indexering tarieven PDC
Zaaknummer: 1115430
Voorstel:
In te stemmen met het indexeren van de tarieven voor de jeugdhulpproducten in de
Producten en Diensten Catalogus (PDC) met 3,25% voor het jaar 2020 onder
voorwaarde dat de andere 10 gemeenten binnen de DVO11 ook instemmen.
Besluit
conform

3.2

Jaarverslag 2018 Bezwarencommissie A2-gemeenten
Zaaknummer: 1103963
Voorstel:
1. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 van de bezwarencommissie A2-gemeenten.
2. Het jaarverslag 2018 van de bezwarencommissie A2-gemeenten zal ter kennisname
naar de gemeenteraad gezonden worden middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Besluit
conform

3.3

Bezwaarschrift zaak 1116876
Zaaknummer: 1116876
Voorstel:
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en
overneming van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven;
2. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Besluit
conform
3.4

Bezwaarschriften gericht tegen omgevingsvergunning Poelderhof 41 BudelSchoot
Zaaknummer: 1117504
Voorstel:
- De bezwaarschriften ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten.
- Het verzoek om vergoeding van de proceskosten van de heer G.H. Janssen en
mevrouw T.W.M. van Baalen afwijzen.
- Akkoord gaan met de bijgaande beslissingen op bezwaar
Besluit
conform

3.5

Vaststelling bestemmingsplan Kerkstraat 15 Maarheeze
Zaaknummer: 775868
Voorstel:
1. De gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel voorstellen het bestemmingsplan
‘Kerkstraat 15, Maarheeze' gewijzigd vast te stellen.
2. Het in het akoestisch onderzoek geadviseerde maatwerk ter beperking van
geluidoverlast op omliggende woningen te laten verwerken tot een ‘maatwerkbesluit’ op
basis van het Activiteitenbesluit.
Besluit
conform

3.6

Omgevingsvergunning Salamanderstraat 7 Maarheeze
Zaaknummer: 1113802
Voorstel:
1. Intrekken omgevingsvergunning Salamanderstraat 7 Maarheeze
2. Heffingsambtenaar adviseren leges niet in rekening te brengen
Besluit
aanhouden

3.7

Formeel verzoek Keunenhoek (ong.) achter 23a te Budel
Zaaknummer: 1029544
Voorstel:
De raad middels het bijgevoegde raadsvoorstel verzoeken om medewerking te
verlenen aan een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten
behoeve van de realisatie van één Ruimte-voor-Ruimte woning aan de Keunenhoek
(ong.) achter 23a te Budel, kadastraal bekend gemeente Budel, sectie K, nummer 1456
en nummer 1457. Onder de voorwaarden gesteld in het raadsvoorstel.
Besluit
conform

3.8

Aanvraag omgevingsvergunning Keunenhoek 31 Budel
Zaaknummer: 1116937
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Voorstel:
Bevestigen van het ambtelijk standpunt dat het bouwplan moet worden getoetst aan de
regels voor aan- en uitbouwen zoals omschreven in het bestemmingsplan "Herziening
Buitengebied"
Besluit
aanhouden
3.9

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan De Dijk 6 te Gastel
Zaaknummer: 1060359
Voorstel:
1. Besluiten de ‘Nota ambtshalve aanpassingen De Dijk 6 te Gastel’ vast te stellen;
2. Besluiten het wijzigingsplan ‘De Dijk 6 te Gastel’ gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex. Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen,
omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, door middel van een anterieure
overeenkomst.
Besluit
conform

3.10

Tijdelijke verlenging convenant groene handhaving
Zaaknummer: 1116917
Voorstel:
Besluit in te stemmen met een tijdelijke verlenging van het convenant groene
handhaving tot het nieuwe convenant in de zomer van 2020 kan worden ondertekend.
Besluit
conform

3.11

Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf 2020
Zaaknummer: 1113392
Voorstel:
In te stemmen met de Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf 2020 en deze door te
geleiden naar de raad voor besluitvorming.
Besluit
conform

3.12

Vaststelling bestemmingsplan Deken van Baarsstraat 23
Zaaknummer: 1078646
Voorstel:
1. De gemeenteraad voorstellen de Nota zienswijzen vast te stellen;
2. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
3. De gemeenteraad voorstellen geen exploitatieplan ex. Artikel 6.12 lid 1 Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd
is, door middel van een anterieure overeenkomst.
4. Vaststellen van hogere waarden voor het plan Deken van Baarsstraat 23.
Besluit
conform
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3.13

Bekostiging herstel vloerverzakking doucheruimte meisjes in BraVO!-college
Zaaknummer: 1115506
Voorstel:
1. Op grond van artikel 76c van de Wet op het voortgezet onderwijs (constructiefout)
instemmen met bekostiging van herstel vloerverzakking;
2. de kosten (€ 10.300,- excl. BTW) dekken uit de post "onvoorzien".
Besluit
Anders
1 akkoord en
2 niet akkoord middelen halen uit onderwijs budget

3.14

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen havenontwikkeling Budel-Dorplein
(fase 3)
Zaaknummer: 1091220
Voorstel:
1. de gemeenteraad voorstellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor het afwijken van de geldende bestemmingsplannen van Cranendonck en
de gemeente Weert ten behoeve van het gebruik van de gronden als industriegrond
voor havenactiviteiten en de bouw van 3 extra op- en overslagloodsen op het terrein
van Multimodale Terminal De Kempen aan de Havenweg 3a te Budel-Dorplein;
2. geen exploitatieplan vast te stellen, maar in te stemmen met de anterieure
overeenkomst ten behoeve van de realisatie van de overslaghallen op het terrein van
Multimodale Terminal De Kempen aan de Havenweg 3a te Budel-Dorplein, en de
zakelijke beschrijving hiervan tegelijk met het ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
te leggen.
Besluit
conform
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