Notulen B&W vergadering van 26 maart 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 19 maart 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

973228 FW

Bezwaarschrift zaak 973228
Conform voorstel
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.

5.

882374 FW

Beslissing op bezwaar De Branten 6-8 Soerendonk
Conform voorstel
1. het bezwaar van bezwaarmakers Vos, voor zover het betrekking heeft op de buitenopslag
van pallets gegrond te verklaren;
2. de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
3. de verzoeken om proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. In navolging op het bepaalde onder 1 het besluit van 3 september 2018 voor wat betreft last 6
te herzien.

6.

981898 FW

Bezwaarschrift zaak 981898
Conform 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;

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

2. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
3. het daartoe bijgaand in concept opgemaakte besluit vast te stellen.
7.

953712

FW

Ontwerpbestemmingsplan Deken van Baarsstraat 23 te Budel




Conform voorstel

het ontwerpbestemmingsplan vrij geven voor publicatie
een hogere grenswaarde vaststellen
het ontwerpbesluit tot verlening van een hogere grenswaarde gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan publiceren.

8.

982010 FW

Bezwaarschrift zaak 982010
Aangehouden
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.

9.

918415

ML

Onze School - Evaluatie burgerinitiatief
1. Kennisnemen 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 .

Conform voorstel

10.

976137

ML

Beschikbaarstelling middelen huisvesting vo-school voor asielzoekerskinderen

Conform voorstel

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;
2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

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.
11.

974588 RK

Beantwoording schriftelijke vragen CDA Cranendonck inzake vervoer gevaarlijke stoffen over
Conform voorstel
het spoor
Goedkeuren beantwoording schriftelijke vragen CDA Cranendonck inzake het vervoer gevaarlijke
stoffen over het spoor.
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