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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 september 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden.

Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 28

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

augustus 2018
1.2

10521

O

Advies vestigen van een bijzonder

1. Besloten wordt om een

Besloten wordt om een

crematorium op de locatie

ontwerpvergunning te verlenen voor het

ontwerpvergunning te verlenen voor het

Oranjelaan 54 in Beek en Donk

vestigen van een bijzonder crematorium aan

vestigen van een bijzonder

de Oranjelaan 54 in Beek en Donk.

crematorium aan de Oranjelaan 54 in

2. Dit ontwerpbesluit gedurende 30 dagen

Beek en Donk.

ter inzage te leggen voor eventuele
zienswijzen.
1.3
O

10947

Kringloopwinkel toegang tot

Het College besluit om:

Het College besluit om Kringloopwinkel De

Milieustraat

1. Kringloopwinkel De Peel toestemming te

Peel tijdelijke toestemming onder

verlenen om voor de periode van 15

voorwaarden te verlenen voor het

augustus 2018 tot 1 mei 2019 gebruik te

kosteloos gebruik maken van de

maken van de Milieustraat Laarbeek, met

Milieustraat Laarbeek.

een maximum van 1 bezoek per week en het
storten van 4 kuub gesorteerd afval per
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bezoek.
2. Een subsidie te verstrekken waarbij
verrekening plaatsvindt van de
toegangstarieven van de Milieustraat voor
bovengenoemde periode en activiteiten.
1.4

11371

O

Tijdvakbepaling Aanbod Huis-aan-

Het college besluit om voor het aanbieden

Voor het aanbieden van afval voor huis-

huis Afval

van afval voor huis-aan-huis inzameling het

aan-huis inzameling wordt het volgende

volgende tijdvak vast te stellen: het

tijdvak vastgesteld: het aanbieden van

aanbieden van afvalcontainers, PMD zakken

afvalcontainers, PMD zakken en

en gebundeld oud papier is toegestaan vanaf

gebundeld oud papier is toegestaan vanaf

19.00 uur op de avond voorafgaand aan de

19.00 uur op de avond voorafgaand aan

lediging. Containers moeten dezelfde dag

de lediging. Containers moeten dezelfde

waarop ze geleegd zijn weer van de straat

dag waarop ze geleegd zijn weer van de

worden verwijderd. Als uitzondering hierbij

straat worden verwijderd.

geldt dat containers niet verwijderd hoeven

Als uitzondering hierbij geldt dat

te worden als de lediging niet conform de

containers niet verwijderd hoeven te

afvalkalender heeft plaatsgevonden.

worden als de lediging niet conform de
afvalkalender heeft plaatsgevonden.

1.7

11759

O

Inkoopstrategie sanering

RIB

Oranjeplein

€ 100.000,- extra saneringskosten worden

Op het Oranjeplein in Mariahout is tijdens

voorlopig gedekt uit het krediet zodat de

vooronderzoeken een

sanering van het Oranjeplein in Mariahout

bodemverontreiniging aangetroffen.

kan plaatsvinden.

Om de herinrichting mogelijk te maken

Voorgesteld wordt om de raad hierover

zal er moeten worden gesaneerd.

middels bijgaande raadinformatiebrief te
informeren en via een raadsvoorstel te
vragen de 100.000 euro te dekken uit de
algemene reserve.
1.8
O

12204

Raadsinformatiebrief Werkagenda
Verantwoorde jeugdhulp

RIB

Er wordt ingestemd met het verzenden

Met bijgaande raadsinformatiebrief

van de Raadsinformatiebrief in bijlage.

worden de raadsleden op de hoogte
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Peelgemeenten 2018-2022 en

gebracht van de in de werkagenda

regionale ontwikkelingen op het

jeugdhulp opgenomen doelen een

terrein van de inkoop van

maatregelen en van regionale

Jeugdzorg.

ontwikkelingen op het terrein van de
inkoop van Jeugdzorg.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

11801

O

Beslissing op het bezwaar inzake

Conform het advies van de commissie

Een last onder dwangsom is opgelegd om

last onder dwangsom Heieindseweg

bezwaarschriften wordt het bestreden besluit

een einde te maken aan het strijdig

in Mariahout

van 3 april 2018 blijft in stand gelaten en het

gebruik van een bijgebouw aan de

verzoek om proceskosten afgewezen.

Heieindseweg 2 in Mariahout en om de
zonder omgevingsvergunning
aangebrachte woonvoorzieningen in het
bijgebouw te verwijderen en verwijderd te
houden. Tegen dat besluit is door de
eigenaar een bezwaarschrift ingediend.
Het bezwaarschrift is ter advisering
voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. De commissie
bezwaarschriften heeft het college
geadviseerd om het bezwaarschrift
ongegrond te achten, het bestreden
besluit in stand te laten en het verzoek
om proceskosten af te wijzen. Het college
volgt het advies van de commissie
bezwaarschriften en laat het bestreden
besluit in stand en wijst het verzoek om
proceskostenvergoeding af.
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3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.2

Koningsschieten van Gilde Sint Antonius

Wethouder Van der Zanden gaat.

O

op maandag 10 september 2018 op het

Burgemeester en wethouder Van der Zanden

schietterrein “t Wipke” om 14.30 uur

gaan om 8.30 uur naar het ontbijt.

3.3

Heropening Manege op zaterdag 6 oktober

Burgemeester en wethouders Buter, Briels en

O

2018 te Lieshout

Van der Zanden gaan.

3.4

Uitnodiging voor de jaarlijkse lunch

Gevraagd wordt om een week uit te stellen.

O

Liessent Kermis

3.5

Rectificatie uitnodiging bijeenkomst

O

gemeenten 1 oktober 2018 vanuit RHCe

3.6

Save the date opening bokbierseizoen op 1

Burgemeester en wethouder Meulensteen

O

oktober a.s. om 17.30 uur bij Bavaria

gaan.

Voor kennisgeving aannemen

Brouwerijcafe
3.7

Reminder: Uitnodiging

O

informatiebijeenkomst integrale veiligheid

Voor kennisgeving aannemen

en ondermijning voor raadsleden,
burgemeesters en wethouders Peelland op
8 september 2018
3.10

Brief van vereniging tot bevordering van

O

de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

Communicatie

Voor kennisgeving aannemen

