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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 25 september 2018
Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

O

collegevergadering van 18

met het concept vastgesteld.

Toelichting op besluit

september 2018
1.2

12424

O

Informeren stand van zaken
monumentenbeleid

RIB

Instemmen met de aangepaste

Het college van B&W stemt in met het

raadsinformatiebrief over de stand van

versturen van een raadsinformatiebrief over

zaken van het monumentenbeleid.

de stand van zaken van het
monumentenbeleid.

1.3

12775

O

1.5
O

13136

Het afwijzen van een verzoek om

Besluiten het verzoek om handhaving

Het afwijzen van een verzoek om handhaving

handhaving inzake (vermeende)

inzake (vermeende)

inzake (vermeende) geluidsoverschrijdingen

geluidsoverschrijdingen bij het

geluidsoverschrijdingen bij het

bij het muziekfestival WISH.

muziekfestival WISH.

muziekfestival WISH, af te wijzen.

Opstellen gemeentelijk

1. Er wordt ingestemd met de

Naar aanleiding van de behandeling in de

rioleringsplan GRP 2019-2023-

beleidskeuzes zoals deze zijn weergegeven

raadscommissie Ruimtelijk Domein heeft het

Beleidskeuzes tbv GRP 2019-2023

in bijlage 1 en er wordt eveneens een optie

college de beleidskeuzes vastgesteld voor het

uitgewerkt met afkoppelsubsidie

nieuw op te stellen gemeentelijk rioleringsplan

2. De bijkomende kosten in verband met

(GRP) 2019-2023

regenwaterverplichtingen worden
opgenomen in het kostendekkingsplan.
3. Er wordt ingestemd met het jaarlijks in
een tariefverordening vaststellen van het
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tarief waarvoor een kubieke meter nietgerealiseerde berging kan worden
afgekocht.
2.1

12462

O

Zienswijze op de

1. De ingediende zienswijze op de

Namens de eigenaar van het perceel

(vooraankondiging) last onder

vooraankondiging last onder dwangsom

Wolfsputten te Aarle-Rixtel is een

dwangsom van tuindersbedrijf

vormt geen aanleiding om af te zien van het

zienswijze ingediend op de opgelegde

opleggen van een last onder dwangsom voor

(vooraankondiging) last onder

het huisvesten van arbeidsmigranten op het

dwangsom. De zienswijze heeft niet

perceel Wolfsputten te Aarle-Rixtel in strijd

geleid tot andere besluitvorming

met het geldende bestemmingsplan;

betreffende het opleggen van een last

2. Een definitieve last onder dwangsom

onder dwangsom.

wordt opgelegd voor de met het geldende
bestemmingplan strijdig huisvesten van
arbeidsmigranten in het bedrijfsgebouw op
het perceel Wolfsputten te Aarle-Rixtel;
3. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de
advocaten die de eigenaar van het perceel
Wolfsputten te Aarle-Rixtel
vertegenwoordigen met vermelding van de
mogelijkheid tot het indienen van een
bezwaarschrift en/of de mogelijkheid tot het
vragen van een voorlopige voorziening.
2.2
O

12972

Mandateren voor ondertekenen

Beleidsmedewerker, belast met uitvoering

Om de continuïteit van het project de

contracten De Groene Zone

zonnepanelenproject Groene zone , en

Groene Zone te waarborgen wordt een

nader omschreven in het voorstel

beleidsmedewerker gemandateerd voor

mandateren voor het aangaan van

het aangaan van de overeenkomst met

overeenkomsten met inwoners, met een

de inwoners, met een maximum van
€ 10.000,-.
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maximum van € 10.000,-

3.3

Laarbeek team Zorg en Welzijn 4de

Wethouders Briels en Slaets zullen

O

netwerklunch op 1 november a.s. van

deelnemen

12.00 tot 14.00 uur in het
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
3.4

Bijeenkomst Raad van Advies Boer Bier

O

Water | Donderdag 1 november om 19.00

Burg. Van der Meijden is verhinderd

uur, Brouwerijcafe
3.5

Uitnodiging installatie JGR en 1e

O

Jeugdburgemeester woensdag 26

Alle collegeleden zijn welkom

september om 15.30 uur
3.6

Uitnodiging conferentie Werken aan Geluk

O

op 30 november 2018 te Herkenbosch

V.k.a.

