Zaaknummer:

Z - 17032844

Documentnummer:

INT - 1721280

BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 NOVEMBER 2017
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter, Meulensteen en Van Zeeland
Nr.

B&W

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Onderwerp

Com/
raad

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 7 no-

Beslissing

Samenvatting

De besluitenlijst is aangevuld vastgesteld.

vember 2017
1.2

6190

Dwangsom bijgebouwen Karstraat 14 en 16 BD

Besloten wordt om aan de eigenaren van de perce-

In 2011 is omgevingsvergunning ver-

len Karstraat 14 en 16 in Beek en Donk een last

leend voor het splitsen van een boerde-

onder dwangsom te sturen, inhoudende dat op het

rij in twee woningen op het perceel aan

perceel aanwezige bijgebouwen worden gesloopt

de Karstraat in Beek en Donk. In de

volgens de verleende omgevingsvergunning en het

voorschriften van de vergunning is op-

asbestinventarisatierapport, op straffe van het ver-

genomen dat de op het perceel aanwe-

beuren van een dwangsom van € 1.500,00 per ge-

zige bijgebouwen –conform opgave in

constateerde overtreding per maand met een

het asbestinventarisatierapport- vóór 1

maximum van € 6.000,00 indien niet wordt voldaan

januari 2012 gesloopt moesten zijn. Tot

aan de lastgeving

op heden is dit, ondanks eerdere aanschrijvingen, niet gedaan. Het college
legt daarom een last onder dwangsom
op.

1.3

6200

Proef met het los laten van de vaste openingstij-

Com

Kennis te nemen van de proef met het aanpassen

Met deze proef: het loslaten van de vas-

den van de Beekse brug in de spits.

RD

van de vaste openingstijden van de Beekse brug.

te openingstijden van de brug (tijdens

15-11

de spitsuren) is de openingstijd van de
brug korter (immers het passeren van
een brug door een varende boot zorgt
voor een beperking van de openingstijd)
en dit heeft mogelijk een positieve in-

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Samenvatting

vloed op de doorstroming van het autoverkeer.
1.4

6212

Schriftelijke vragen (ex artikel 37 reglement

Ingestemd wordt met de bijgevoegde uitgaande

Door ABL zijn schriftelijke vragen (ex

van orde) betreffende verkeerssituatie kruis-

brief aan de fractie ABL

artikel 37 reglement van orde) gesteld

punten Bosscheweg

betreffende verkeerssituatie kruispunten Bosscheweg / Mgr. Verhagenstraat
en Bosscheweg / Thibostraat.
In bijgevoegde antwoordbrief zijn de
antwoorden gegeven.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging KerstROLLERshow 16/17 december 2017

Wethouders Van Zeeland en Buter gaan zondag om
11 uur. Burgemeester Van der Meijden gaat met
partner op 16/12.

3.2

Uitnodiging Bavaria-Veldrit 19 november 2017

Burgemeester Van der Meijden gaat (laat ivm ontvangst Sinterklaas).

3.3

Uitnodiging: slotconferentie Samen Hart voor de Zaak 7

V.k.a.

december 2017
3.6

Uitnodiging St. Nicolaasmiddag KansPlus 26 november

Wethouder Van Zeeland gaat.

2017
3.8

Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag

V.k.a.

2017
3.9

Uitnodiging Warandalezing 22 november 2017

V.k.a.

3.10

Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Robert Visser

Wethouder Meulensteen gaat.

gemeente Son en Breugel, 24 november 2017
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