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 Agenda d.d.: 02.04.2019
Afdeling

Nr.

Pfh.

Weeknr. 14

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 26.03.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 26.03.2019 tot 02.04.2019
Voor kennisgeving aangenomen.
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F&O

3.

RM

Voorstel mandatering indienen zienswijzen bij GS
1. De gemeenteraad te verzoeken mandaat te verlenen voor het indienen van zienswijzen bij
Gedeputeerde Staten over daarvoor in aanmerking komende besluiten van de gemeente Haaren.
2. Het presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juni
2019.

F&O

4.

RM

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Te besluiten om:
Vast te stellen de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 2019.

Ontwikkeling

5.

RM

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Hoevensestraat 23-25
1. De gemeenteraad te vragen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve
van het bouwen van een woning aan de Hoevensestraat 23 en de samenvoeging van de woningen aan
de Hoevensestraat 23-25 tot een woning.
2. Het presidium te verzoeken om dit raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juni
2019.

Dienstverlening

6.

RM

Aanwijzing toezichthouders
Voor de taakuitoefening van toezichthouders besluit het college:
1. De adviseur integrale veiligheid en de projectleider/ regisseur van het cluster veiligheid aan te wijzen als
gemeentelijk toezichthouder. Dit gelet op artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht;
2. Dit voor de volgende wetten, verordeningen en de hieruit voortvloeiende regelgeving
aangaande de fysieke leefomgeving:
• Wet ruimtelijke ordening;
• Woningwet;
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• Wet milieubeheer en de in de bijlage bij deze Wet genoemde wetten en de hierop
gebaseerde regelingen van lagere overheden;
• Afvalstoffenverordening Vught 2004;
• Algemene Plaatselijke Verordening Vught;
• Wet op de kansspelen;
• Drank- en Horecawet
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit algemene regels omgevingsrecht;
3. De toezichthouders in het bezit te stellen van een legitimatiebewijs.

Ontwikkeling
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7.

PP

Grondverkoop Planfase 1 Isabellaveld aan Woningstichting Woonwijze t.b.v. de realisering van 10
sociale huurwoningen
1. Bijgevoegde grondverkoopovereenkomst aan te gaan met woningstichting Woonwijze voor de
realisering van 10 grondgebonden sociale huurwoningen op de locatie Isabellaveld, planfase 1
2. Instemmen met de raadsinformatiebrief over de voorgenomen verkoop en huurprijsbepaling.
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Dienstverlening

8.

PP

Jaarlijkse huurverhogingen woonwagens en woonwagenstandplaatsen 2019
1. Voor de woonwagens en standplaatsen aan de Olmenlaan en Driesedam een huurverhoging van 3,1% toe
te passen.
2. Voor de zelfstandige woning Pepereind 25 geen huurverhoging toe te passen.
3. Voor de garageboxen aan de Prinsenlaan een huurverhoging van 1,6% toe te passen.
4. Deze huurverhogingen per 1 juli 2019 door te voeren.
5. De brieven betreffende de huurverhogingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 2019 te
verzenden.

Dienstverlening

9.

TV

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluiten instellen eenrichtingsverkeer Moleneindplein
(gedeelte tussen parkeerterrein en W.J. van Ghentstraat) en een verplichte rijrichting ter hoogte van
de in- en uitgang van het Moleneindplein, uitgezonderd (brom)fietsers
1. De ingediende bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
2. De verkeersbesluiten voor het instellen van eenrichtingsverkeer op het Moleneindplein (gedeelte tussen
parkeerterrein en W.J. van Ghentstraat) en een verplichte rijrichting bij de in- en uitgang van het
Moleneindplein, uitgezonderd (brom)fietsers in stand te laten met een verbeterde motivering.
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