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Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland
Nr.

B&W

1.1
1.2

6269

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 2 ja-

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

nuari 2018.

concept vastgesteld.

Verzoek FG Bedrijfsontwikkeling namens P. van

Op basis van de overwegingen dat:

Het verzoek heeft betrekking op het

de Rijt, Vossenberg 8, Mariahout, tot het aan-

• Het bedrijf waar het verzoek betrekking op

aanduiden van de agrarische be-

wijzen van de bedrijfswoning Vossenberg 8 als

heeft ligt in het gebied dat voorheen aangewezen

drijfswoning op het adres Vossenberg

plattelandswoning.

is geweest als landbouwontwikkelingsgebied Jek-

8, Mariahout als plattelandswoning,

schotse Heide (LOG) en wordt omringd door an-

overeenkomstig de mogelijkheid die

dere agrarische bedrijven;

hiertoe geboden wordt door de Wet

• De aanwezige concentratie van veehouderijen

plattelandswoningen. De huidige be-

en het gegeven dat de kans aanwezig is dat het

woners willen het pand blijven bewo-

houden van dieren in dit gebied verder gecon-

nen en ter plaatse een hondenfokkerij

centreerd gaat worden, hetwelk als onderdeel

annex het hobbymatig houden van

van de op te stellen visie voor het buitengebied

paarden op het perceel blijven uitoe-

meegenomen zal moeten worden;

fenen. Het bedrijf waar het verzoek

wordt besloten om de beslissing op het verzoek

betrekking op heeft ligt in het gebied

aan te houden tot het moment dat er duidelijk-

dat voorheen aangewezen is geweest

heid bestaat over de ontwikkeling van het gebied

als landbouwontwikkelingsgebied Jek-

waarbinnen het pand is gelegen.

schotse Heide (LOG) en wordt omringd door andere agrarische bedrijven. De aanwezige concentratie van
veehouderijen en het gegeven dat de
kans aanwezig is dat het houden van

Nr.
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dieren in dit gebied verder geconcentreerd gaat worden, hetwelk als onderdeel van de op te stellen visie voor
het buitengebied meegenomen zal
moeten worden, hebben tot gevolg
dat het verzoek in afwachting van ter
zake op te stellen beleid aangehouden
dient te worden.
1.3

6296

Informatie Eenbes over besluitvorming gebruik
schoolwoningen en fusie in Aarle-Rixtel.

RIB

Besloten wordt in te stemmen met aangepaste

Samen met schoolbestuur de

Raadsinformatiebrief.

Eenbes hebben wij onderzocht of de
schoolwoningen aan de Jan van
Rixtelstraat te Aarle-Rixtel opnieuw
als schoolgebouw in gebruik kunnen
worden genomen. Dit bleek
mogelijk. Echter voor de Eenbes is
hiermee onlosmakelijk verbonden
dat de basisscholen de Heindert en
Brukelum fuseren tot één nieuwe
basisschool. Voor de fusie is de
instemming nodig van de beide
medezeggenschapsraden. De
medezeggen-schapsraad van
basisschool Brukelum heeft bij het
schoolbestuur kenbaar gemaakt dat
zij niet kan instemmen met de
voorgenomen fusie. Daarmee wordt
voor de Eenbes het fusietraject
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beëindigd en zal de Eenbes ook
geen gebruik gaan maken van de
voormalige schoolwoningen aan de
Jan van Rixtelstraat.
2.3

6299

Benoeming Raad van Toezicht van PlatOO.

Er wordt ingestemd met de herbenoeming, per 1

Dit advies betreft een verzoek om in-

januari 2018 van mw. Ali als lid van de Raad van

stemming met de (her)benoeming

toezicht van PlatOO voor de duur van vier jaren.

van een lid van de Raad van Toezicht
van PlatOO (openbaar onderwijs).

3.1

Uitnodiging van Kwizut voor de prijsuitreiking op zaterdag

Burgemeester Van der Meijden gaat.

13 januari 2018 om 20.00 uur in sporthal D’n Ekker in
Beek en Donk.
3.2

Uitnodiging van Harmonie St.Caecilia voor het Nieuw-

Wethouders Briels, Meulensteen en Buter gaan.

jaarsconcert op zondag 14 januari 2018 om 13.00 uur in
het Buurthuis in Mariahout.
3.3

Uitnodiging van KBO Mariahout voor de carnavalsvond op

Wethouder Briels gaat.

woensdag 24 januari 2018 om 20.00 uur in het Buurthuis
in Mariahout.
3.4

Uitnodiging van de Boerenbruiloftorganisatie Lieshout

Burgemeester Van der Meijden gaat, evenals wet-

voor de boerenbruiloft op maandag 12 februari 2018 om

houder Van Zeeland.

13.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout.
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