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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 maart 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland (tot 10.30 uur; tot en met agendapunt
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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 20

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

maart 2018.

concept vastgesteld.

Aanvraag Monumentsubsidie Herendijk 12 Lies-

Besloten wordt om de aanvraag monumenten-

De eigenaren van Herendijk 12 heb-

hout.

subsidie goed te keuren voor Herendijk 12 in

ben een monumentsubsidie aange-

Lieshout.

vraagd voor het restaureren van hun
woning, zijnde een gemeentelijk monument. In het kader van de gemeente subsidieverordening monumenten
wordt deze aanvraag goedgekeurd.

1.8

6448

Subsidieverzoek jaarmarkt Aarle-Rixtel 2018.

Besloten is:

Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

1. om een eenmalige subsidie ter hoogte van €

organiseert op 10 mei 2018 de jaar-

1.000,- beschikbaar te stellen voor de organisa-

lijkse jaarmarkt tijdens de Dorpsfees-

tie van de 40e jaarmarkt in Aarle-Rixtel.

ten in Aarle-Rixtel. Het college draagt

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen,

deze activiteit, dat past in de doelstel-

waarbij geen verantwoording over de uitgaven

lingen van het subsidieprogramma,

behoeft te worden afgelegd door de aanvrager;

een warm hart toe en stelt daarom

3. in te stemmen met de bijgesloten beschikking.

een bedrag van € 1.000,- als subsidie
beschikbaar.

1.10

6451

Subsidiebijdrage invalidetoilet handboogvereni-

Instemmen met een eenmalige subsidiebijdrage

Handboogvereniging De Eendracht in

ging De Eendracht.

van € 1.848,-, voor de bouw van een invalidetoi-

Aarle-Rixtel vraagt aan de gemeente

let bij Handboogvereniging De Eendracht.

een bijdrage in de kosten om een
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invalidetoilet te realiseren in het
clubgebouw.
2.2

6445

Vooraankondiging last onder dwangsom opslag

Besloten wordt om aan de eigenaar een voor-

Volgens het bestemmingsplan mag

voor voorgevelrooilijn op een adres in Beek en

aankondiging last onder dwangsom te sturen

opslag alleen plaatsvinden in het

Donk

omdat er opslag plaatsvindt voor de voorgevel-

bouwvlak. Op het perceel vindt opslag

rooilijn.

plaats buiten het bouwvlak. Verzocht
is om hiertegen handhavend op te
treden. Op 8 februari 2018 is een
voorwaarschuwing verzonden. Bij
hercontrole is gebleken dat niet is
voldaan aan de voorwaarschuwing.
Derhalve wordt een vooraankondiging
van een last onder dwangsom verzonden.

2.3

6452

Manifest 'Toekomstvast wonen'.

Besloten wordt het Manifest te agenderen voor

Het manifest is een document dat is

het volgende bestuurlijk overleg met WoCom.

opgesteld door alle woningcorporaties
in het MRE-gebied en is bedoeld als
aanzet voor een dialoog met gemeenteraden en colleges over grote vraagstukken op het vlak van wonen.

3.1

Uitnodiging van KansPlus voor uitreiking dansdiploma’s

Wethouder Van Zeeland gaat.

aan cursisten avondschool op vrijdag 30 maart 2018 in
zaal ’t Ridderhof in Gemert.
3.2

Uitnodiging van Praktijkopleiding SBRH voor open dag op

vka

woensdag 28 maart en bekendmaking winnaars schilder-,
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timmer-, metsel- en straatmakerwedstrijden op donderdag 29 maart 2018 in Mierlo.
3.3

Uitnodiging van Korale voor koffieconcert op zondag 8

Burgemeester Van der Meijden gaat.

april 2018 in De Dreef in Aarle-Rixtel in het kader van het
25-jarig bestaan.
3.4

Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de heer Jansen,

Burgemeester Van der Meijden en gemeentesecre-

gemeentesecretaris van Gemert-Bakel, op dinsdag 17

taris gaan.

april 2018 in het gemeentehuis.
3.5

Uitnodiging van ORO voor het afscheid van Chris Janssen

Wethouder Briels gaat.

en Eric van de Laar op donderdag 19 april 2018 in Helmond.
3.9

Uitnodiging van de Raad voor het Openbaar Bestuur voor

vka

de eerste Dag van de Financiële Verhoudingen op 19 april
2018 in Gouda.
3.10

Uitnodiging van Innovatiehuis De Peel voor een bedrijfs-

vka

bezoek aan meelwormenkwekerij Michiel van Grinsven op
vrijdag 6 april 2018.
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