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Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nr.

B&W

1.1
1.2

1.3

5715

5787

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 7

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

maart 2017.

concept vastgesteld.

Advies commissie bezwaarschriften over het

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

bezwaarschrift van mevrouw Mighels - van

2. Geen proceskostenvergoeding toekennen;

Duijnhoven, tegen het besluit van uw gemeen-

3. Bijgesloten beslissing op bezwaar verzenden

teraad van 21 april 2016.

naar bezwaarmaker.

Basisplanning 'Wat gaan we er voor doen in

1. De basisplanning wordt voor kennisgeving

2017?'

aangenomen;
2. De basisplanning wordt ter kennis gebracht
aan de raad via Raadsinformatiebrief.

Toelichting

Beslissing op bezwaar inzake het
bezwaarschrift van de heer A.A.M.
van der Aa van Juridisch
Adviesbureau van der Aa namens
mevrouw Mighels - van Duijnhoven,
tegen het besluit van de
gemeenteraad van 21 april 2016.
Jaarlijks wordt een basisplanning
gemaakt voor de uitvoering van de
in de begroting van dat jaar
opgenomen voornemens 'Wat gaan
we er voor doen?', aangevuld met
nog openstaande voornemens van
het voorgaande jaar. Deze
basisplanning wordt als leidraad
gehanteerd voor de verdere
verantwoording in de
tussenrapportages en jaarrekening.

Nr.

Onderwerp

Beslissing

2.1

5782

Beperking openbaarheid bij overdracht archief

Er wordt een beperking gesteld aan de open-

gemeente Aarle-Rixtel 1968-1996.

baarheid van archief van het gemeentebestuur
Aarle-Rixtel, 1968 – 1996 volgens de bijgevoegde specificatie.

2.2

2.3

5774

5771

Benoeming stembureauleden.

Toelichting

Het archief van gemeente AarleRixtel, periode 1968-1996 is gereed
voor overdracht naar het
Reginonaal Historisch Centrum
Eindhoven. Om de overdracht
formeel af te ronden dient het
college een besluit te nemen over
de archiefbescheiden waarvoor een
beperking van de openbaarheid
geldt.

De in het overzicht genoemde personen zijn be-

Benoeming stembureauleden ten be-

noemd als stembureauleden voor de Tweede

hoeve van de verkiezing Tweede Ka-

Kamerverkiezing op 15 maart 2017.

mer op 15 maart 2017.

Beslissing op bezwaar tegen besluit artikel 35

Onder overneming van de overwegingen en ad-

Wet bescherming persoonspersoonsgegevens.

vies van de commissie bezwaarschriften wordt

De commissie bezwaarschriften
heeft advies uitgebracht over het
ingediende bezwaar. Zij adviseert
het bestreden besluit in stand te
laten en de gevraagde
proceskostenvergoeding af te
wijzen. De commissie deelt volledig
de namens het college in het
verweerschrift aangevoerde
argumenten tegen de
bezwaargronden. Voorgesteld wordt
het advies van de commissie te
volgen.

het bestreden besluit in stand gelaten en wordt
de gevraagde proceskostenvergoeding afgewezen.
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Onderwerp

Beslissing

3.4

Uitnodiging voor certificaatuitreiking Avondschool Gemert

Wethouder Van Zeeland gaat.

Toelichting

op vrijdag 31 maart 2017 van 19.30 – 22.00 uur in het
Ridderhof in Gemert.
3.5

Uitnodiging van De Snuffelmarkt op het Heuvelplein in

College loopt voltallig binnen. Graag inpassen in

Beek en Donk voor de officiële opening op donderdag 27

programma Koningsdag.

april 2017 om 13.00 uur.
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