Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

08-10-2019
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
met aantekening bij agendapunt 3.3

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Algemene plaatselijke verordening, aanvullend advies
Zaaknummer: 864523
Voorstel:
Algemene plaatselijke verordening, aanvullend advies.
Besluit
conform

3.2

Principeverzoek voor zorg-wooncomplex aan Dorpsstraat 36 Soerendonk
Zaaknummer: 1087073
Voorstel:
In principe medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een zorgwooncomplex aan Dorpsstraat 36 in Soerendonk, onder de volgende
voorwaarden:
• Medewerking aan fase 1 impliceert geen toezegging voor fase 2;
• Het plan voorziet in de integrale behoefte van Cranendonck (de voorziening is
dus bestemd voor inwoners van Cranendonck);
• Het betreft een WLZ voorziening (geen WMO);
• De stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing wordt in afstemming met
gemeente uitgewerkt;
• Parkeren wordt op eigen terrein opgelost;
• Geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het pand;
• Het plan duurzaam (duurzaam bouwen, waterberging, klimaatadaptatie) en
toekomstbestendig (domotica en flexibel) wordt uitgevoerd;
• Een omgevingsdialoog wordt gevoerd en inzichtelijk wordt gemaakt wat er met
de uitkomsten daarvan is gedaan.

Besluit
conform
3.3

Hogere grenswaarden Nieuwstraat 62a
Zaaknummer: 1089068
Voorstel:
Te besluiten het ontwerpbesluit van de ontheffing hogere grenswaarden, voor de
Nieuwstraat 62a te Budel, ter inzage te leggen.
Besluit
conform

3.4

Kadernota Integrale Veiligheid 2020-2022
Zaaknummer: 1088462
Voorstel:
1. In te stemmen met de Kadernota Integrale Veiligheid 2020-2022 en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad te adviseren om de Kadernota Integrale Veiligheid 20202022, en daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren, vast te stellen.
Besluit
conform

3.5

Evaluatie maatregelen Grootschoterweg Budel-Schoot
Zaaknummer: 1094995
Voorstel:
1. Kennisnemen van bijgevoegde notitie "Evaluatie Grootschoterweg te BudelSchoot";
2. Akkoord gaan met verlagen bloembakken en weghalen laatste bak in de
bocht;
3. Akkoord gaan met een 50 km inrichting van de Grootschoterweg op het
gedeelte komgrens tot kerk.
Besluit
conform

3.6

Raadsinformatiebrief gevolgen septembercirculaire 2019
Zaaknummer: 1100997
Voorstel:
Voorstel:
1. Instemmen met de raadsinformatiebrief gevolgen septembercirculaire 2019
2. Raadsinformatiebrief gevolgen septembercirculaire 2019 verstekken aan de
raad
Besluit
conform

3.7

2e Burap 2019
Zaaknummer: 1102535
Voorstel:
Pagina 2

1. Instemmen met de 2e burap 2019.
2. De raad voorstellen om:
a. De 2e burap 2019 en de daaruit voortvloeiende mutaties vast te stellen
(inclusief de begrotingswijziging).
b. Akkoord te gaan met de overheveling van incidentele budgetten van 2019
naar 2020 onform bijlage 1 van de 2e burap 2019 tot een bedrag van €
246.506.
Besluit
conform
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