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

1

10-09-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 2019 conform vaststellen.
Besluit
Conform vastgesteld

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
Deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Bezwaarschrift zaak 1082992
Zaaknummer: 1082992
Voorstel:
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en
overneming van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
2.Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
3. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Besluit
Conform

3.2

Bezwaarschrift zaak 1083221
Zaaknummer: 1083221
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

3.3

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 'Deken van Baarsstraat 23 te
Budel' gewijzigd vast te stellen onder voorbehoud van een gedegen stikstofberekening;
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.
Besluit
Anders
1 en 3 akkoord
2 anders
3.4

Medewerking Co-makers opstellen Meerjaren Onderhoud PLanning
Zaaknummer: 1063689
Voorstel:
1. Akkoord gaan om met Co-makers te komen tot een gezamenlijk samengesteld
MJOP voor de panden in eigendom van de gemeente.
2. Akkoord gaan met bijgevoegde concept intentieverklaring.
Besluit
conform

3.5

Uitvoeringsbeleid VTH 2020-2023 gemeente Cranendonck
Zaaknummer: 1067418
Voorstel:
1. Het Uitvoeringsbeleid VTH 2020/2023 gemeente Cranendonck vaststellen en ter
kennisname toezenden aan de gemeenteraad en de provincie Noord-Brabant
2. Bijgevoegd raadsvoorstel voor het bepalen van het ambitieniveau doorgeleiden naar
de raad.
Besluit
Aanhouden

3.6

Raadsinformatiebrief over uitvoeringsnota bijzondere bijstand
Zaaknummer: 981025
Voorstel:Instemmen met verzenden van bijgaande raadinformatiebrief met als bijlage
de ""Uitvoeringsnota bijzondere bijstand
Besluit
Conform

3.7

Nota duurzaamheid 2020-2024
Zaaknummer: 995823
Voorstel:
1) Akkoord gaan met de Nota Duurzaamheid 2020-2024
2) De raad voorstellen de Nota Duurzaamheid 2020-2024 vast te laten stellen en
daarbij te kiezen voor het ambitiescenario
3) Bijgevoegd raadsvoorstel door te leiden naar de raad ter besluitvorming
Besluit
Conform
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