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

1

03-09-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 27 augustus 2019 conform vaststellen.
Besluit
Conform vastgesteld

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
Deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019.
Zaaknummer: 1072882
Voorstel:
1) De 'Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2019' vast te stellen.
2) De 'Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2017' in te trekken.
3) Besluiten geen inspraak te verlenen op de beleidsregels.
Besluit
conform
Toelichting
Wethouder Kuppens neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

3.2

Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK)
Zaaknummer: 1031295
Voorstel:
1. Het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht 2018 vast te stellen en toe
te passen als (regionale) strategie voor de uitvoering van uniform Wabo milieutoezicht
en –handhaving in overeenstemming met artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht
(Bor);
2. Vanaf 1 januari 2020 milieutoezicht en –handhaving uit te laten voeren door de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant overeenkomstig optie C: Totaal.
Besluit
conform

3.3

Omgevingsvergunningaanvraag Sepulchrestraat 166, Budel-Dorplein

Zaaknummer: 1034406
Voorstel:
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het dichtbouwen van een bestaande
overkapping op het perceel Sepulchrestraat 166 in Budel-Dorplein
Besluit
Anders
Toelichting
Geen omgevingsvergunning verlenen.
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
aangehouden

3.5

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het herbouwen en
vergroten van een bedrijfshal aan de Meemortel 47D te Budel
Zaaknummer: 1079347
Voorstel:
De gemeenteraad voorstellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het herbouwen en
vergroten van een bedrijfshal aan de Meemortel 47 D te Budel.
Besluit
conform

3.6

Uitvoeren pilots uit het pilotprogramma veranderopgave inburgering
Zaaknummer: 1025756
Voorstel:
1. In te stemmen met deelname aan het convenant onder bijlage 1, tussen het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten Cranendonck,
Nederweert en Weert ter uitvoering van een pilot in het kader van het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering binnen het thema Duale trajecten;
2. In te stemmen met het convenant onder bijlage 2, tussen de gemeenten
Cranendonck, Nederweert en Weert en participerende samenwerkingspartijen ter
uitvoering van de pilots in het kader van het pilotprogramma Veranderopgave
Inburgering binnen de thema’s Brede intake, Plan Inburgering en Participatie en Duale
trajecten;
3. Wethouder Lemmen volmacht te verlenen om namens de gemeente Cranendonck
de twee convenanten onder 1 en 2 te ondertekenen;
4. In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief ‘Uitvoeren van de pilots
in het kader van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering’.
Besluit
conform
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3.7

Nota Duurzaamheid 2020-2024
Zaaknummer:
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) De raad voorstellen de benodigde extra middelen voor de uitvoer van het
ambitiescenario vrij te maken:
• voor 2020: €569.000 (€414.000 incidenteel en €155.000 structureel);
• voor 2021: €519.500 (€324.000 incidenteel en €195.500 structureel);
• voor 2022: €531.500 (€320.000 incidenteel en €211.500 structureel);
• voor 2023: €398.500 (€ 95.000 incidenteel en €303.500 structureel);
• voor 2024: €473.500 (€170.000 incidenteel en €303.500 structureel).
Besluit
aangehouden
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