Notulen B&W-vergadering van 9 juli 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 2 juli 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

1035324 ML

Bezwaarschrift zaak 1035324
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.

Conform voorstel

5.

1032180 FW

Randweg Zuid
Akkoord gaan met bijgevoegde Raadsinformatiebrief, waarin de stand van zaken van het
project Randweg Zuid wordt aangegeven.

Conform voorstel

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

6.

995381 FW

Vaststelling bestemmingsplan 'Meemortel ong. Budel’
1. De gemeenteraad voorstellen de Nota zienswijzen en de hierin opgenomen wijzigingen
vast te stellen;
2. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Meemortel ong. Budel' gemeente
Cranendonck 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. De gemeenteraad voorstellen de resterende bijdrage kwaliteitsverbetering van het
landschap (€ 44.322,48) te labelen voor de sloop aan de Berg 14 te Budel.

Conform voorstel

7.

1038427 FW

Verkeer Soerendonk
1) Akkoord gaan met Damenweg 50km/h met vrij liggende fietspaden.
2) Akkoord gaan met Beekstraat 30km/h met fietssuggestiestroken en vrij liggend voetpad
3) Akkoord gaan met snelheidsvoorkeur Molenheide-Dorpsstraat-Dorpsstraat (centrum)Zitterd 50-50-30-50km/h

Aangehouden

8.

963598 FW

Verkeerssituatie Heuvel - Klein Schoot - Parallelweg Budel Schoot
1) Akkoord gaan met de aanpassing van het kruising Heuvel en Klein Schoot.
2) Akkoord gaan met de extra attentie verhogende middelen
3) Afwijzen van het verzoek om de Schuthoevestraat, Klein Schoot en de Parallelweg af te
sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwverkeer en
(brom)fietsers.
4) Akkoord gaan de voorgestelde snelheid remmende maatregelen
5) Akkoord gaan met het plaatsen van attentie verhogende middelen nabij de onbewaakte
spoorwegovergang op de Heuvel.

Conform voorstel

9.

1045166 FK

Ontwikkelingen Gemeentebreed Ondernemersfonds
Aangehouden
Besluiten bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te versturen als update van
het project parkmanagement.

Aandachtspunten

2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

10. 953891 FW

Aangehouden
Vaststelling wijzigingsplan Bosch 15 te Budel na aanhouding
1. Het wijzigingsplan ‘Bosch 15 te Budel’ zoals vervat in de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte verbeelding met toelichting en planregels met IMRO code
NL.IMRO.1706.WPBG3064-ONT1 (na vaststelling NL.IMRO.1706.WPBG3064-VAS1
ongewijzigd vast te stellen;
2. 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
exploitatieovereenkomst.

11. 1025752 ML

Samen aan de slag
Conform voorstel
Instemmen met het verzenden van deze Raadsinformatiebrief inzake de aanpak ‘Samen aan
de slag’.

12. 1050487 ML

Regionaal actieplan Perspectief op werk
1. Het college besluit om akkoord te gaan met het actieplan Perspectief op Werk Midden
Limburg (bijlage 1), instemming is op 3 juli 2019 verleend door de deelnemers van de
stuurgroep Regionaal Arbeidsmarkt Beleid en de voorzitter van de LWV.
2. Het college besluit de raad via een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van het
Actieplan Perspectief op Werk Midden-Limburg (bijlage 2).

Conform voorstel

13. 1033421 ML

Kind en scheidingsloket
1. Instemmen met het uitvoeren van de pilot Kind en scheidingloket per 1 september 2019
voor de periode van 1 jaar.
2. de raad informeren over deze pilot middels bijgevoegde RIB.

Conform voorstel

Aandachtspunten

3

