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.: 03.09.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 36
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 27.08.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 27.08.2019 tot 03.09.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkeling

3.

RM

Beslissing op bezwaar beweegzaal
1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie van 1 juli 2019 het bezwaarschrift tegen het
besluit voor bouw van een beweegzaal ongegrond verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand laten.
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Ontwikkeling

4.

RM

Stand van zaken huisvesting statushouders
1. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken
met betrekking tot de huisvesting van statushouders in Vught.

Ontwikkeling

5.

PP

Ontwerpbestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7
1. De Nota inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7, Vught
vast te stellen;
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7, Vught en het
ontwerpbestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7, Vught gedurende zes weken ter inzage te
leggen om een ieder de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen;
3. Bij het ontwerpbestemmingsplan geen ontwerp exploitatieplan te voegen.

Ontwikkeling

6.

PP

Ambitieniveaus Omgevingswet
1. Kennis te nemen van de memo ‘Verschillende ambitieniveaus Omgevingswet’;
2. Het presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de gemeenteraad van 10
oktober 2019.

Ontwikkeling

7.

TV

Huurprijssystematiek binnensportaccommodaties
1. In te stemmen met de voorgestelde huurprijssystematiek voor binnensportaccommodaties zoals
opgenomen in de beleidsnotitie “Huurprijssystematiek binnensportaccommodaties 2020-2030”;
2. In te stemmen met de voorgestelde huurtarieven voor de diverse binnensportaccommodaties zoals
opgenomen in de beleidsnotitie “Huurprijssystematiek binnensportaccommodaties 2020-2030”;
3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit inzake de voorgestelde
huurprijssystematiek voor binnensportaccommodaties;
4. Dit raadsvoorstel en raadsbesluit aan te bieden aan het presidium met het verzoek deze te agenderen
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voor de raadsvergadering van 10 oktober 2019;
5. De financiële effecten te verwerken in de begroting 2020 e.v.

Ontwikkeling

8.

TV

Discussienotitie cultuurnota
1. In te stemmen met de discussienotitie cultuurnota ten behoeve van de opiniërende
commissievergadering;
2. Het presidium te verzoeken deze discussienotitie te agenderen voor de commissievergadering van 3
oktober 2019.

Ontwikkeling

9.

SH

Consequenties wetswijziging abonnementstarief Wmo
1. De raad te informeren over de consequenties van de wetswijziging abonnementstarief Wmo via
bijgaande raadsinformatiebrief.

Rijksinfra

10.

GW

Gevolgen uitspraak PAS door Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel en de
reconstructie van de N65
1. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

12-9-2019 16:13:10

3/3

