OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W 21 september 2021

Aanwezig: F. van der Meijden, J. Briels, T. Meulensteen, M. Slaets-Sonneveldt, J. van de Ven

B&W

Onderwerp
Vaststellen besluitenlijst
Collegevergadering 14
september 2021

36939- Toevoeging aanduiding
2021
‘paardenhouderij’ aan de
agrarische
bedrijfsbestemming
Kampenweg, Beek en Donk.

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in overeenstemming
met het concept vastgesteld

1. In te stemmen met het verzoek;
2. Met initiatiefnemer een anterieure- en
planschadeovereenkomst te sluiten.
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Op de locatie was voorheen een
rundveehouderij gevestigd. Dat bedrijf is
beëindigd en initiatiefnemer wil
omschakelen naar een paardenhouderij.
Hij heeft hiervoor een onderbouwing
ingediend. In het bestemmingsplan
Buitengebied is een
wijzigingsbevoegdheid voor het college
opgenomen om de omschakeling naar
een paardenhouderij planologisch
mogelijk te maken. Het verzoek voldoet
aan de daarbij gestelde voorwaarden.

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit

38022- Corona kosten 2021
2021

1. De reeds gemaakte lasten die aan
corona zijn te relateren maar nog niet
gedekt zijn uit het corona budget vast
te stellen.
2. Aanvullende corona gerelateerde
uitgaven tot en met jaareinde 2021, na
afstemming met de wethouder
financiën, nog ten laste van het corona
budget geboekt kunnen worden.

De gemeente Laarbeek heeft diverse
corona gerelateerde uitgaven verricht
waarbij nog niet bij alle corona uitgaven
is besloten dat deze gedekt mogen
worden uit het corona budget. Middels
dit voorstel wordt dit gecorrigeerd en
wordt tevens besloten om overige
gelijksoortige uitgaven die nog tot het
jaareinde volgen ook na afstemming met
de wethouder financiën gedekt mogen
worden uit het corona budget.

30986
-2021

Het wijzigingplan Bosven, Mariahout, vast
te stellen overeenkomstig bijgaand
conceptbesluit

Vanwege uitbreiding van de
plantenkwekerij met glasopstanden aan
het Bosven 2b, Mariahout wil
initiatiefnemer het agrarisch bouwblok
vergroot hebben. In het
bestemmingsplan Buitengebied is
daarvoor een wijzigingsmogelijkheid
voor het college opgenomen. Eerder
heeft het college aangegeven aan deze
wijzigingsmogelijkheid te willen
meewerken. Vervolgens is een
wijzigingsplan opgesteld en in procedure
gebracht. Tegen het ontwerp zijn geen
zienswijzen ingediend. Het
wijzigingsplan kan thans worden
vastgesteld.

Uitbreiden bouwvlak
Bosven Mariahout
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B&W
36830
-2021

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Definitieve invordering van
de last onder dwangsom
Beemdkant Lieshout

De opgelegde dwangsom van 24
september 2020 in te vorderen

Save the Date –
Peelcongres Peel
Duurzaam Gezond 18
november 13.00 -18.00
uur Deurne
Vergaderstukken DB
Senzer 27 september 2021
Vergaderstukken DB
ODZOB 23 september
2021
Brief Commissaris van de
Koning over de asielketen
Vergaderstukken AB Blink
29 september 2021
Uitnodiging afscheid
Annemie Martens
bestuurder PlatOO
30 september 2021
Vergaderstukken AB MRE 6
oktober 2021

Wethouder Briels woont dit overleg bij.

Wethouder Briels woont dit overleg bij.
Wethouder Meulensteen woont dit overleg
bij.
Ter bespreking
Wethouder Briels woont dit online overleg
bij.
Wethouder Briels gaat, mogelijk de
burgemeester ook.

Burgemeester woont dit overleg bij.
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Toelichting op besluit
Eerder is een concept besluit voor het
invorderen van een last onder
dwangsom verzonden. Hierop heeft het
college geen zienswijze ontvangen. Nu
wordt de dwangsom definitief
ingevorderd.

B&W

Onderwerp
Vooraankondiging
metropoolconferentie 6
oktober 2021
VNG bestuurdersdag 26
november 2021

Com/raad

Beslissing
College gaat in principe, als het
agendatechnisch past.
Burgemeester en gemeentesecretaris
onder voorbehoud
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Toelichting op besluit

