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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 30 april 2019
Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden

Nr.

B&W

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt aangepast

O

collegevergadering van

vastgesteld.

Toelichting op besluit

23 april 2019
1.2

11631

Vrachtwagenheffing op rijkswegen

O

RIB

Ingestemd wordt met het informeren van de

Het ministerie van I&W zal vanaf het jaar

gemeenteraad met de bijgevoegde

2023 vrachtwagenheffing invoeren op alle

raadsinformatiebrief.

A-wegen. Rond de zomervakantie van
2019 neemt het ministerie een besluit op
welke wegen op het onderliggende
wegennet eveneens een
vrachtwagenheffing als maatregel invoert.
Daarnaast zal besloten worden welke
wegen worden gemonitord.

1.3

11345

O

2.1
O

9560

Plaatsen van kroonringen in

Het College besluit kroonringen te plaatsen in

Er worden kroonringen geplaatst in

Laarbeek

Laarbeek ten behoeve van de inzameling van

Laarbeek ten behoeve van de inzameling

PMD-afval

van PMD-afval.

Rapportage treasuryactiviteiten 1e

De rapportage treasuryactiviteiten 1e

Door middel van een beknopte

kwartaal 2019

kwartaal 2019 is voor kennisgeving

rapportage wordt per kwartaal de

aangenomen

voortgang van de treasuryactiviteiten in
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beeld gebracht.
Omdat nu voor de eerste keer de
toegestane kasgeldlimiet wordt
overschreden, is het nog niet direct
noodzakelijk om verdere actie te
ondernemen.
2.2
O

11664

Principeverzoek wijziging

In principe medewerking verlenen en met

Initiatiefnemer heeft plannen om het

bestemming Molenstraat 10,

initiatiefnemer een anterieure overeenkomst

pand Molenstraat 10, Aarle-Rixtel, aan te

Aarle-Rixtel

en planschadeovereenkomst afsluiten.

kopen. Op deze locatie ligt een
bedrijfsbestemming. Hij wil dit graag
omgezet zien naar een woonbestemming.
Omdat de locatie is gelegen binnen een
woongebied, is er aanleiding om aan het
verzoek medewerking te verlenen.

3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging Nationale Herdenking

O

Vervolging Sinti en Roma op zondag

Voor kennisgeving aangenomen

19 mei 2019 vanaf 12.00 uur in het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
3.2

Uitnodiging St. Margarethagilde voor de

O

jaarlijkse Gildedag op zaterdag 8 juni 2019

Burgemeester Van der Meijden gaat.

vanaf 10.00 uur
3.3

Uitnodiging Dauwtrappen van Harmonie

O

St. Caecilia, zondag 5 mei a.s. vanaf 6.00
uur op de parkeerplaats van Sportpark De
Heibunders (Veghelsedijk 1,
5738 RJ Mariahout)

Wethouder Van der Zanden gaat mee.

