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Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei

Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept

2017

vastgesteld.

Parkeerproblematiek Bosscheweg Aarle-Rixtel.

1. De ‘Nota Parkeerproblematiek Bosscheweg

In de raadsvergadering van 2 februari

Aarle-Rixtel’ en wordt voor kennisgeving

2017 is door de raad een motie aange-

aangenomen en voorgelegd aan de commissie

nomen waarbij verzocht is om onder-

Ruimtelijk Domein.

zoek te doen naar mogelijkheden om

2. Parkeren in de groenvoorziening Onze Lieve

Vrouwenplein is voor het college geen optie.
1.4

Samenvatting

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1
1.3

Onderwerp

5901

parkeerplaatsen te realiseren aan of nabij de Bosscheweg in Aarle-Rixtel.

Internetconsultatie Interimwet veedichte gebie-

Ingestemd wordt met de concept reactie Odzob

Op 11 april 2017 is het ontwerp-

den

onder voorbehoud van tekstvoorstel.

wetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden voor een internetconsulatie ter
inzage gelegd. Binnen het IGA (Intergemeentelijk overleg Agrarisch) is afgesproken om met een gemeenschappelijke reactie te komen. Door de Odzob is
een reactie opgesteld. De Interimwet
veedichte gebieden maakt het mogelijk
om in een gebied de omvang van de
veehouderij te reguleren. Er kan een
maximum worden gesteld voor:
-

het aantal dieren van een bepaalde
soort in het gehele gebied,

-

het aantal dieren van een bepaalde
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soort per veehouderijlocatie;
-

het aantal veehouderijlocaties in het
gebied.

Gevraagd wordt voor 15 mei aan te geven of men in kan stemmen met de
concept reactie. zie ook
https://www.internetconsultatie.nl/interi
mwetveedichtegebieden

1.5

5852

Ontheffing algemene verkoopvoorwaarden.

1. Op grond van artikel 3.3.d van de algemene

In de algemene verkoopvoorwaarden is

verkoopvoorwaarden wordt voor één woning

in artikel 3.3 de verplichting tot zelfbe-

aan het Merensteinplein in het

woning van een goedkope koopwoning

woningbouwplan De Beekse Akkers,

(starterswoning) opgenomen.

ontheffing verleend van de verplichting tot
zelfbewoning.
2. Bij doorverkoop aan zijn dochter blijft het
restitutiebeding intact en gaat het voor de
restanttermijn op haar over.
1.7

5912

Voorlopig Voorkeursalternatief N279 Veghel-

Besloten wordt om:

Op 20 april jl. heeft de stuurgroep N279

Asten.

In te stemmen met het voorlopig

Veghel-Asten zich uitgesproken over het

voorkeursalternatief, bestaande uit het

voorlopig voorkeursalternatief voor de

optimaliseren van het bestaande tracé van de

N279. Ten aanzien van dit voorlopig

N279 inclusief de omleiding bij Helmond mits

voorkeursalternatief wordt de betrokken

hierbij voldaan wordt aan de volgende

gemeenten gevraagd zich hierover uit te

voorwaarden:

spreken. Het standpunt dat als zodanig
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1. Dat een gebiedsontwikkelingsplan

door de gemeente Laarbeek ingenomen

deel uit maakt van het totale tracé van

kan gaan worden is verwoord in dit ad-

de N279 Veghel-Asten en specifiek de

vies.

omleiding Dierdonk.
2. In afwachting van een nadere financiële
onderbouwing van de oplossing voor de
rotonde Gemertseweg, wordt vastgehouden
aan de variant waarbij de N279 de hoogte
ingaat en de Gemertseweg inclusief de
rotonde, die alsdan omgebouwd moet worden
tot turborotonde, op maaiveldniveau blijft
liggen conform de uitgangspunten van de
Stuurgroep.
3. De ontwikkelingen rond de N279 zullen hun
invloed hebben op de problematiek bij de Beekse
brug waarbij dit verkeersknelpunt wordt vergroot. Gelijktijdig dient hiervoor met de Provincie
een oplossing gevonden te moeten worden.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5886

Informatie Bouwrijp maken de Hoge Regt,

Ter kennisname.

plandeel West 2e fase.

Gunning van het werk ‘Bouwrijp maken
plandeel West 2e fase’ in het woningbouwplan De Hoge Regt.

2.2
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Advies commissie bezwaarschriften inzake be-

Bezwaar ongegrond verklaren en het bestreden

Het door reclamant ingediende bezwaar

zwaarschrift Corstens - verleende omgevings-

besluit in stand laten.

tegen de verleende omgevingsvergun-

vergunning Molendreef 5 Lieshout

ning (legalisatie) voor het plaatsen van
een tuinhuisje aan de Molendreef 5 te
Lieshout, ongegrond verklaren. Het be-
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streden besluit in stand laten.
2.3

5904

Last onder dwangsom Bakelseweg 27 in Aarle-

Aan de eigenaar van het pand aan de Bakelsweg

Het pand aan de Bakelseweg 27 in Aar-

Rixtel

27 in Aarle-Rixtel wordt een last onder

le-Rixtel is de afgelopen tijd diverse ke-

dwangsom opgelegd, inhoudende dat op het

ren opengebroken en gekraakt. Hierbij

perceel aan de Bakelseweg 27 in Aarle-Rixtel,

zijn vijf aanhoudingen verricht. Gelet op

een einde wordt gemaakt aan de strijdigheid met

de herhaling van de overtreding is het

de artikelen 1a, lid 1, 1b, lid 2 en artikel 2 van

dichttimmeren van het pand niet af-

de Woningwet - op straffe van het verbeuren van

doende. Om die reden dient de eigenaar

een dwangsom van € 2.500,00 per

van het pand maatregelen te treffen om

geconstateerde overtreding met een maximum

het openbreken en daarmee de moge-

van € 30.000,00 - indien niet wordt voldaan aan

lijkheid tot het plegen van een strafbaar

de lastgeving.

feit (kraken) te voorkomen. Tevens zijn
voorwerpen aangetroffen op het terrein
die een gevaar voor de gezondheid
kunnen opleveren. Het terrein en de
bebouwing dient dan ook te worden opgeruimd.

2.4

5908

OOGO 17 mei 2017

1. Kennis nemen van de agenda en stukken voor

De wet Passend Onderwijs schrijft voor

het regionaal Op Overeenstemming Gericht

dat de samenwerkingsverbanden pas-

Overleg (OOGO) Passend Onderwijs Helmond-

send onderwijs met gemeenten op

Peelland

overeenstemming gericht overleg

2. Akkoord gaan met het uitgangspunt in de

(OOGO) voeren. Op 17 mei as vindt er

notitie Onderwijszorgarrangement van SWV

weer een OOGO plaats. De agenda van

Helmond-Peelland VO en gemeenten in de

dit OOGO vraagt om besluitvorming van

regio (ONZO) om afhankelijk van de casuïstiek

het college.

rondom een leerling, de betrokken
opvoedondersteuner aan te laten sluiten bij de
adviescommissie toelating Passend Onderwijs
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VO en de opvoedondersteuner te laten
bepalen of er een jeugdhulpdeskundige
(gedragswetenschapper) mee gaat.
3. Een bedrag van € 1.744,21 beschikbaar te
stellen ten behoeve van het regionale
projectplan 'Verbinding jeugdprofessional en
IB'er/ zorgcoördinator samenwerkingsverband
Helmond-Peelland'.
4. Een bedrag van € 1.423,20 beschikbaar te
stellen ten behoeve van het regionale
projectplan 'Een doorgaande lijn in
arrangeren, Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland en samenwerkende
gemeenten'.
5. De bedragen van € 1.744,21 en € 1.423,20 te
dekken uit de begrotingspost Lokaal
Onderwijsbeleid (FCL 64804090/42410).
2.5

5868

Subsidieverzoek kerstbrunch De Waterpoort te

Besloten is:

Een lid van het activiteitencomité Wa-

Beek en Donk

1. om de subsidie ten behoeven van de

terpoort vraagt ten behoeve van het vijf

kerstbrunch voor de bewoners van De

jarig bestaan van het appartementen-

Waterpoort te weigeren;

complex Waterpoort een subsidie aan.

2. in te stemmen met de bijgesloten beschikking.

Met deze subsidie willen ze graag met
alle bewoners van dit appartementencomplex, op 17 december 2017 om
12.00 uur bij Café-zaal de Tapperij in
Beek en Donk, een kerstbrunch houden.
Dit verzoek is geweigerd.
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Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging B&W en gemeenteraad Kikkerconcert – 4 Juni

Burgemeester Van der Meijden en wethouder Van

2017

Zeeland gaat hier naar toe.

Uitnodiging voor examendag "Muziekexamens Laarbeek"

Wethouder Briels gaat hier naar toe.
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op 20 mei 2017
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