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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 april 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland
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1.2

5171

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 5

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

april 2016.

concept vastgesteld.

Schriftelijke vragen omtrent vergunningaan-

In te stemmen met de beantwoording van de ge-

Door fractie PNL en fractie Frans

vraag De Lieshoutse Wielrenners.

stelde vragen conform bijgevoegde brieven.

Biemans zijn vragen gesteld over de
evenementenvergunning welke is
verleend voor de 61e Bavariaronde.

1.3

5182

Raadsinformatiebrief m.b.t. openstaande vra-

Het college stemt in met de inhoud van de

Mevr. v/d Zanden (fractie PNL) heeft

gen commissie AZ 31-3-2016.

Raadsinformatiebrief en draagt zorg voor ver-

tijdens de commissie AZ dd 31-3-

zending.

2016 vragen gesteld m.b.t. de 1e
financiële bijstelling 2016 welke later
schriftelijk zouden worden
beantwoord. Middels een
raadsinformatiebrief wordt hierop een
antwoord gegeven.

1.4

5167

Aanduiding woning Oliemolen 3, Aarle-Rixtel als

Besloten wordt verzoekers te berichten dat:

In aansluiting op hun verzoek van

plattelandswoning.

• de uitspraak zoals deze door de Afdeling Be-

2015, vragen de heer Nienhuis en

stuursrechtspraak van de Raad van State gedaan

mevrouw van Boxtel in hun brief van

is in Gemert-Bakel t.a.v. de aanwijzing van een

21 maart jl. of de uitspraak van de

voormalige agrarische bedrijfswoning tot platte-

Raad van State, gedaan n.a.v. de

landswoning, mogelijkheden biedt om de woning

aanduiding van een voormalige agra-

Oliemolen 3, Aarle-Rixtel, aan te duiden als plat-

rische bedrijfswoning tot plattelands-
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Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

telandswoning;

woning in Gemert-Bakel, mogelijkhe-

• op basis van een luchtkwaliteitsonderzoek

den biedt om hun woning op het

moet worden vastgesteld dat voldaan wordt aan

adres Oliemolen 3, Aarle-Rixtel, bij de

de grenswaarde voor fijn stof;

herziening van het bestemmingsplan

• het luchtkwaliteitsonderzoek eveneens moet

Buitengebied eveneens aan te duiden

aantonen dat de aanduiding tot platte-

als plattelandswoning. Voor zover

landswoning niet leidt tot beperkingen in de be-

voldaan kan worden aan de voor-

drijfsvoering en de ontwikkelingsmoge-lijkheden

waarden zoals deze in de uitspraak

van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf,

Gemert-Bakel zijn vastgelegd, is de

waar de woning deel van uitmaakt(e);

aanwijzing tot plattelandswoning mo-

• het geluidhinderonderzoek moet aantonen dat

gelijk.

de plattelandswoning beschermd wordt tegen geluidhinder van nabijgelegen veehouderijen;
• zij een ruimtelijke onderbouwing moeten aanleveren waarin op basis van de te verrichten onderzoeken is aangetoond dat voldaan wordt aan
de grenswaarde voor fijn stof, het ter plaatse
gevestigde agrarisch bedrijf waar de woning
eerst deel van uitmaakte niet beperkt wordt in
de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden en de (toekomstige) plattelandswoning
beschermd wordt tegen geluidhinder van nabijgelegen veehouderijen;
• de kosten van de ruimtelijke onderbouwing inclusief de hiervan deel uitmakende onderzoeken
voor hun rekening zijn, hetwelk eveneens geldt
voor de legeskosten die in rekening gebracht
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worden voor de herziening van het bestemmingsplan;
• vooruitlopende op de procedure die moet leiden tot de partiële herziening van het bestemmingsplan met hen een anterieure- en planschadeovereenkomst wordt gesloten.
1.6

5160

Raadsinformatiebrief beantwoording vragen

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Naar aanleiding van een persbericht

fractie PNL ex artikel 37 RvO over Stichting

raadsinformatiebrief.

van Stichting Manege de Raam heeft

Manege de Raam.

de PNL-fractie hierover enkele vagen
gesteld. Met name vragen over de
voorgenomen privatisering en
vervanging van het asbestdak. Met de
stichting zijn we hierover nog in
overleg.

1.7

5156

Postdiensten.

Instemmen met de “inkoopstrategie Postdiensten”.

2.1

5174

Aanleg voetpaden zichtzone BemmerIV.

Ingestemd wordt om een aanvullend krediet be-

Hier wordt op korte termijn gestart

schikbaar te stellen van €21.350,- exclusief BTW

met de aanleg van de 2e fase van de

voor de aanleg van de wandelpaden in de zicht-

inrichting van de zichtzone. Onderdeel

zone van het plan Bemmer IV.

hiervan zijn de wandelpaden door dit
gebied.

3.2

Uitnodiging van organisatie Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Burgemeester gaat naar middagprogramma. Wet-

voor opening Zeskamp door burgemeester op zondag 8

houders Briels en Van Zeeland gaan. Wethouder

mei 2016 om 12.45 uur en uitnodiging aan college voor

Buter reikt ’s zondags de prijs uit.

de finale-avond op 8 mei 2016 om 19.45 uur in de feest-
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tent bij De Dreef in Aarle-Rixtel.
3.3

Uitnodiging voor afscheidsreceptie van de heer Strik, di-

Wethouder Van Zeeland gaat.

recteur Wocom, op woensdag 11 mei 2016 van 17.00 19.30 uur in Restaurant De Steenoven in Helmond.
3.4

Uitnodiging van Buurtvereniging SMW voor onthulling

Wethouder Van Zeeland gaat.

van een boombank op zaterdag 23 april 2016 om
14.00 uur op het centrale pleintje aan de Melter in
Lieshout.
3.7

Rapport Studiegroep Openbaar Bestuur - Maak verschil.

V.k.a.

Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven.
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