BESLUITENLIJST VAN B&W 28 september 2021
Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven
B&W

Onderwerp

Com/raad

Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering
21 september 2021
332762021

Controle protocol

Bezwaarschrift
vergunning tijdelijk
plaatsen teelt
ondersteunende
voorzieningen De
Wolfsputten Aarle-Rixtel,
OLO 5780101

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het
concept vastgesteld
Auditcie.
2-11-2021
Raad
9-12-2021

238232021

Beslissing

Kennis nemen van het controle
protocol 2021 en dit ter
besluitvorming aanbieden, na
behandeling in de
auditcommissie, aan de
gemeenteraad.

Het controleprotocol heeft als doel nadere
aanwijzingen te geven aan de accountant over de
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor
geldende normstellingen en de daarbij te hanteren
goedkeurings- en rapportagetoleranties voor de
controle van de jaarrekening 2021 van onze
gemeente.

In overeenstemming met het
advies van de commissie
bezwaarschriften het bestreden
besluit, de tijdelijke
omgevingsvergunning voor het
plaatsen van teelt
ondersteunende voorzieningen
op de Wolfsputten te AarleRixtel, in stand laten en het
bezwaarschrift van omwonenden
ongegrond verklaren.

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een
omgevingsvergunning strijdig bouwen/gebruik in
Aarle-Rixtel. Het bezwaarschrift is door de commissie
bezwaarschriften beoordeeld en het college
geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren. Het college heeft besloten het
bezwaarschrift in overeenstemming met het advies
van de commissie bezwaarschriften ongegrond te
verklaren.
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B&W
349282021

Onderwerp
Technische wijziging GR
MRE

Com/raad
Raad
11-112021

Beslissing

Toelichting op besluit

1. Onder voorbehoud van
toestemming door de raad in
te stemmen met het treffen
van de (technisch)
gewijzigde
Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio
Eindhoven.
2. Anticiperend op de
inwerkingtreding van de
Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio
Eindhoven kennis te nemen
van de voorgenomen
(technische) aanpassingen
van het Statuut
Overlegorganen
Metropoolregio Eindhoven.

In het Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022 van de
Metropoolregio Eindhoven is opgenomen om tot en
met 2020 ervaring op te doen met de vernieuwde
governance en op basis daarvan in 2021 een
aangepaste Gemeenschappelijke Regeling vast te
stellen. Op 30 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur
besloten de concept-wijziging Gemeenschappelijke
Regeling ter besluitvorming voor te leggen aan de
colleges en raden van de deelnemende gemeenten.
De wijziging heeft o.a. betrekking op:
• Omvang en bemensing Dagelijks Bestuur
• Formele kanttekening bij opsplitsing stemmen
in Algemeen Bestuur voor gemeenten met een
lid van het Dagelijks Bestuur
• Positie voorzitters portefeuillehoudersoverleg
als adviseur van Dagelijks Bestuur en
Algemeen Bestuur
• Verankering ambassadeursfunctie Raadstafel21
in Gemeenschappelijke Regeling (en Statuut
Overlegorganen)
• Borging gesloten huishouding Metropoolregio
Eindhoven via het Samen-werkingsakkoord
Het aangaan of wijzigen van een zogenaamde
“gemengde regeling”, waarvan sprake is bij de
Metropoolregio Eindhoven, is een bevoegdheid van de
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B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit
colleges en raden van de 21 deelnemende gemeenten.
Daarbij is het nodig dat alle colleges en raden
eensluidend besluiten wil er sprake zijn een geldig
besluit.
Om de formele inwerkingtreding te laten ingaan vanaf
2022, is het nodig dat de 21 colleges en raden vóór 15
november 2021 besluiten. Met het nemen van dit
besluit geven we regionaal uitvoering aan de
afspraken uit het Samenwerkingsakkoord. En voldoet
de
Gemeenschappelijke
Regeling
aan
de
uitgangspunten van het Samenwerkingsakkoord.

390422021

Principeverzoek
verlening medewerking
locatie Heieindseweg
Mariahout

1. In te stemmen met de
aangeleverde ruimtelijke
onderbouwing;
2. Met initiatiefnemer de
nodige overeenkomsten
sluiten (anterieure-,
planschade- en
landschapsinvesteringsovere
en-komst);

Uitnodiging digitaal
symposium
participatiedemocratie 8
oktober 2021

College neemt niet deel

3

Initiatiefnemer doet mee aan de saneringsregeling
varkenshouderijen en wil na sloop van de daarvoor
benodigde varkensstallen de locatie als
burgerwoonbestemming gebruiken. De op de stallen
aanwezige zonnepanelen worden op de grond
geplaatst. Daarvoor dient de agrarische
bedrijfsbestemming gewijzigd te worden naar een
woonbestemming voor 2 adressen. Een en ander
past binnen de wijzigingsmogelijkheden die in het
bestemmingsplan Buitengebied zijn opgenomen.

B&W

Onderwerp
Uitnodiging Regionale
Ontmoetingsdag en
Bevrijdingsfestival
veteranen in Helmond
Overleg DB MRE 27
september as.
The start of a new
adventure Wish Outdoor
23-24 oktober as.
Uitnodiging Brabantse
Studiedag
Omgevingsveiligheid
2021
Concept-agenda
raadsvergadering 14
oktober as.

Com/raad

Beslissing
College neemt niet deel

Burgemeester heeft aan dit
overleg deelgenomen.
Voor kennisgeving aangenomen

College neemt niet deel

Voor kennisgeving aangenomen
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Toelichting op besluit

