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18895- Allonge huurovereenkomst
2021
winkelruimte Het Oude
Raadhuis

81682021

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt aangepast
vastgesteld.
1. Het college stemt in met de ‘Allonge
ingangsdatum huurovereenkomst; bij
huurovereenkomst van 5 november
2020’ inzake de verhuur van een
winkelruimte in het oude raadhuis op
het Heuvelplein te Beek en Donk.
2. Het college verzoekt de burgemeester
om namens het college de Allonge te
tekenen.

Uitbreiding uitvaartcentrum In principe medewerking verlenen aan de
uitbreiding en betrokkene te verzoeken
een nadere ruimtelijke onderbouwing in
te dienen.
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De ingangsdatum van de huurovereenkomst voor de
winkelruimte in het oude raadhuis op het Heuvelplein
is met instemming van beide partijen aangepast.

Wegens het uitbreiden van de activiteiten met een
resomeerruimte en het herinrichten van de
binnenruimte is het noodzakelijk dat het gebouw qua
oppervlak wordt vergroot. Omdat deze vergroting
deels buiten het bouwvlak plaatsvindt is een
aanpassing daarvan noodzakelijk. Middels een
bestemmingsplanherziening kan daaraan medewerking
worden verleend. Alvorens de noodzakelijke procedure
daarvoor op te starten dient een ruimtelijke
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onderbouwing te worden overgelegd waaruit blijkt dat
een en ander past binnen wet- en regelgeving.

10305
-2021

Monumentensubsidie pand
aan Herendijk Beek en
Donk

Het college stemt in met de toekenning,
uitbetaling en vaststelling van een
monumentsubsidie voor pand aan de
Herendijk te Beek en Donk.

Het college stemt in met de toekenning en uitbetaling
van de monumentsubsidie voor een gemeentelijk
monument in Beek en Donk.

17596
-2021

Principeverzoek wijzigen
bouwblok aan de
Beemdkant Lieshout

In principe medewerking verlenen en
initiatiefnemer verzoeken een ruimtelijke
onderbouwing met
landschapsinpassingsplan in te dienen.

Om te kunnen voldoen aan de diergezondheidseisen
dient initiatiefnemer stallen te bouwen. Deze stallen
dienen niet direct tegen een bestaande stal te worden
geplaatst. Daardoor zal één van de stallen deels
buiten het agrarisch bouwblok worden gesitueerd.
Om hieraan medewerking te kunnen verlenen dient
het bouwblok van vorm te veranderen. In het
bestemmingsplan Buitengebied is daarvoor een
wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen.

18197
-2021

Verkeersbesluit Het Klavier
Aarle-Rixtel

Instemmen met het voornemen tot het
aanwijzen van een parkeerplaats voor
het opladen van elektrische voertuigen
op het Klavier in Aarle-Rixtel.

Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt
voorgesteld om medewerking te verlenen aan het
verzoek voor een laadpaal aan het Klavier in AarleRixtel.

2

B&W

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

18535
-2021

Zienswijze RES 1.0,
aangepast na
commissiebehandeling

Het college besluit de zienswijze op de
RES 1.0, die is aangepast na de
behandeling in de commissie Algemene
Zaken van 29 april 2021, ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de commissie Algemene Zaken van 29 april 2021
is gesproken over een zienswijze van de gemeente op
de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Naar
aanleiding van de bespreking is de zienswijze
uitgebreid. Deze nieuwe versie wordt voorgelegd aan
de raad van 20 mei 2021 ter besluitvorming.

18501
-2021

Principeverzoek omzetting
bedrijfswoning Bijenweg
Beek en Donk naar
plattelandswoning

In principe medewerking verlenen aan
het herbestemmen van de tweede
agrarische bedrijfswoning aan Bijenweg
in beek en Donk naar “Wonen”.

De agrarische bedrijfswoning Bijenweg wordt niet
meer als zodanig gebruikt, daarom is door de
eigenaren gevraagd om deze af te splitsen van het
bedrijf, gevestigd aan de Pater van Burgtweg en te
herbestemmen tot burgerwoning.
Het college wil hier in principe medewerking aan
verlenen.

54752021

Bestemmingsplan
Zorgboerderij Broek,
Mariahout

Het ontwerpbestemmingsplan (na
voorafgaande behandeling in de
commissie Ruimtelijk Domein) ter
gewijzigde vaststelling voorleggen aan
de gemeenteraad.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het
uitbreiden van de zorgfunctie ter plaatse. Het plan
heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn twee
zienswijzen ingediend (provincie en Gasunie) alsmede
een reactie van het waterschap Aa en Maas. Deze
geven aanleiding het plan gewijzigd door de
gemeenteraad te laten vaststellen.

19295
-2021

Verkoop bouwkavels
diverse plannen 2021 - 3

Overgaan tot de verkoop van de
woningbouwkavels en bedrijfskavel aan
de in het bijgevoegde overzicht
genoemde kopers.

Betreft de verkoop van woningbouwkavels en
bedrijfskavels. Woningbouw- en bedrijfskavels
kunnen pas juridisch geleverd worden nadat het
college van burgemeester en wethouders daarover
een besluit heeft genomen.
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Hertogenbosch jaarlijkse
Sint-Janslezing 28 mei
2021.
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Voor kennisgeving aangenomen
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