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.: 20.08.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 34
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 02.07.2019 + besluitenlijst digitale B&W’s tijdens reces
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 02.07.2019 tot 20.08.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Secretaris

3.

RM

Herindeling Haaren
Het college gaat akkoord met actualisatie voorziening wegen en mutaties projecten
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Ontwikkeling

4.

Ontwikkeling

5.

PP

Vergunning uitbreiding school Maurick College en verdeling kosten herinrichting parkeerterrein
Maurick College en Martinihal
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de school Maurick College met een
zogenoemd ‘Poortgebouw’. Dit onder de voorwaarde, dat het Maurick College voorziet in de aanleg
van 15 parkeerplaatsen op eigen terrein;

Ontwikkeling

6.

TV

Regionale Energie Strategie
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de Regionale Energie Strategie.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief m.b.t. de RES aan de gemeenteraad te verzenden.
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RM/ Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 23 juli 2019 met betrekking
TV tot Schriftelijke vragen ex art.42 RvO van SP inzake puinverharding Cromvoirtsepad 23-07-2019
1. Kennis te nemen van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 23 juli 2019 inzake
puinverharding Cromvoirtsepad
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde schriftelijke rapportage van de controle en het uitgebrachte advies
van de ODBN
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbeantwoording.
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Ontwikkeling

7.

SH

Kaders opdracht Welzijn Vught 2020
1. In te stemmen met de hier voorgestelde kaders voor de opdracht 2020 aan Welzijn Vught/Farent;
2. In te stemmen met het herschikken van de activiteiten en het bijbehorende budget voor open- jeugden jongerenwerk over Welzijn Vught en JJC Elzenburg;
3. Welzijn Vught/Farent te verzoeken om vóór 1 november 2019 hun offerte 2020 in te dienen.

Dienstverlening

8.

TV

Onttrekking van wegen (geheel of gedeeltelijk) aan de openbaarheid ten behoeve van de actualisering
van de wegenlegger
1. Kennis nemen van het overzicht van aan de openbaarheid te onttrekken wegen ten behoeve van de
actualisatie van de wegenlegger
2. Instemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel -en besluit inzake het onttrekken aan de
openbaarheid van de volgende wegen of gedeelten daarvan:
 Weg 13 voormalige weg Oude Baan
 Weg 20 Korenkampsdijkje
 Weg 23 ged. Postweg
 Weg 35 ged. Weg langs Wargashuize – heden bekend als Sparrendaalseweg
 Weg 39 Postweg
 Weg 53 ged. Nieuwkuijkseweg (zijtak) – voorheen voetpad van Cromvoirt naar Helvoirt
 Weg 57 Nieuwkuijkseweg
 Weg 59 Broekstraat
 Weg 62  Weg 70 en het presidium te verzoeken dit raadsvoorstel te agenderen voor de vergadering van de raad van 10
oktober 2019.
3. Kennis nemen van het vervolgproces.
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Dienstverlening

9.

TV

Ter inzage leggen concept Nota Vught klimaatadaptief
1. Kennisnemen van de inhoud van de bijgevoegde concept Nota Vught klimaatadaptief.
2. Instemmen met het ter inzage leggen van de bijgevoegde concept Nota Vught klimaatadaptief.

Dienstverlening

10.

TV

Stichting Novalis
College besluit om:
- nu geen bijdrage te leveren,
- eerst de vergunningseisen t.a.v. veiligheid en hygiëne in orde te (laten) brengen,
- de OZB-aanslag (€ 2.906,-) te betalen uit post Onvoorzien.
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