Aanwezigen:
de burgemeester, R.J. van de Mortel
de wethouder, P.F.W.M. Pennings
de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk
de wethouder, T.O.S van de Ven
de wethouder, A.L. van Woesik
de secretaris, drs. H.C. de Visch Eybergen
Besluitenlijst d.d.: 05.02.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 6
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R

Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 29.01.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 29.01.2019 tot 05.02.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Dienstverlening

3.

RM

Handhavingsmogelijkheid Taalstraat, voorwerpen plaatsen op of aan de weg
1.
Te besluiten om een last onder dwangsom op te leggen, indien geconstateerd wordt dat er
niet wordt voldaan aan de voorschriften en bepalingen uit de vergunning verleend op
30-01-2019:
- De dwangsom te bepalen op €500,- per constatering, met een maximum van €5.000,-.
2.
De portefeuillehouder te mandateren tot het nemen van het besluit en de besluiten die
voortvloeien uit dit besluit.

18-2-2019 8:51:11

1/2

Dienstverlening

4.

RM

Verhalen kosten toepassen bestuursdwang Driesedam 24
Te besluiten om de totale kosten van voor de tenuitvoerlegging van het bestuursdwangbesluit, te verhalen op
de overtreder.

Ontwikkeling

5.

PP

Weigering aanvraag vaststelling wijzigingsplan
1.
De aanvraag om vaststelling van het wijzigingsplan voor het wijzigen van de bestemming
‘Bedrijf – Opslag’ in ‘Bedrijf – Autohandels- en reparatiebedrijf’ op het perceel
St.-Lambertusstraat 20 te Cromvoirt te weigeren omdat het wijzigingsplan niet voldoet
aan de gestelde eisen uit hoofdstuk 3 van het Besluit ruimtelijk ordening;
2.
Een legesbedrag in rekening te brengen voor het intrekken van het bestemmingsplan
‘Deutersestraat 35-35A’.

Rijksinfra

6.

GW

Uitleg en toelichting van Gebiedsvisie Spoor Vught-Tilburg in het kader van (O)TB PHS en de MJPG
sanering
• Prorail in reactie op de door haar gestelde vragen schriftelijk informeren over de uitleg van de Gebiedsvisie
Spoor Vught-Tilburg, door middel van bijgevoegde brief met toelichting
• Bijgevoegde RIB toe te sturen aan de raad
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