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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 25 oktober 2016
Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter en Meulensteen

Nr.

B&W

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

Beslissing

Samenvatting

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 18

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met

O

oktober 2016

het concept vastgesteld.

Ontwerp-bestemmingsplan Piet van

Het college stemt in met de inhoud van het

In oktober 2015 heeft het college in

Thielplein Oost

ontwerp-bestemmingsplan en legt dit plan

het kader van de herinvulling van de

spoedig ter visie.

noordoostzijde van het Piet van

1.2
O

5503

Thielplein, het plan van Iris Vastgoed b.v. aangewezen als winnend
ontwerp in een plancompetitie. Nadien is het ontwerp verder uitgewerkt en uitgedetailleerd. Het plan is
nu op maat vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan wordt op korte termijn conform
de bepalingen in de Wet ruimtelijke
ordening en de Algemene wet bestuursrecht ter visie gelegd. Behandeling van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien in de
raadsvergadering van 2 februari
2017.

Nr.

Onderwerp

1.3

5518

Voorontwerpbestemmingsplan Opstal 6-9
Aarle-Rixtel

O

Beslissing

Samenvatting

1. Instemmen met de opzet van het

De voormalige agrarische locatie van

voorontwerpbestemmingsplan;

de fam. Nooijen wil de provincie om-

2. Met de provincie een anterieure- en

gezet hebben naar een woongebied

planschadeovereenkomst, alsmede een

waarin naast de twee bestaande wo-

ruimte voor ruimteovereenkomst sluiten;

ningen nog 3 ruimte voor ruimtewo-

3. Na ondertekening van de overeenkomsten de
bestemmingsplanprocedure opstarten.

ningen zijn geprojecteerd. Vanwege
een logischere begrenzing met naastgelegen agrarisch bouwvlak van het
bedrijf van v.d.Heuvel heeft tussen
deze partijen een grondruil plaatsgevonden en is een waterschapssloot
verlegd. Een en ander betekent een
aanpassing van de aldaar gelegen bestemmingen hetgeen is gevisualiseerd
en onderbouwd in een voorontwerpbestemmingsplan. Er is aanleiding om
aan het plan medewerking te verlenen
en de bestemmingsplanprocedure
hiervoor op te starten. Alvorens de
procedure te starten dienen met de
provincie de nodige overeenkomsten
te worden gesloten.

2.

Niet-bespreekstukken

2.1

5446

O

Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid-Nederland

Besloten wordt:

Na de positieve ervaringen van de afge-

1. met Bosgroep Zuid Nederland de voorliggende

lopen jaren heeft het college besloten

beheerovereenkomst 2016-2021 af te sluiten

om voor de periode 2016-2021 opnieuw

en in te stemmen met de inhoud van de

een beheerovereenkomst met Bosgroep

2/5

Nr.

Onderwerp

Beslissing

beheerovereenkomst;
2. de onderliggende beheerplannen voor de

Samenvatting

Zuid Nederland af te sluiten voor het
beheer van de gemeentelijke bos-, na-

gemeentelijke bossen en natuurterreinen en

tuur- en landschapsgebieden. De be-

landschapselementen vast te stellen;

heerovereenkomst biedt veel ruimte

3. de raad via een presentatie in de commissie

voor participatie en de inzet van vrijwil-

Ruimtelijk Domein te informeren over de

ligers. Dankzij het positieve resultaat in

beheerplannen en de beheerovereenkomst

de afgelopen beheersperiode kan het fi-

met Bosgroep Zuid Nederland;

nanciële tekort dat volgens de begroting

4. via de eerstvolgende tussenrapportage

zou ontstaan opgevangen worden. Wel

structureel € 20.000,- bij te ramen op de

dient een bedrag van € 20.000,- dat

begrotingspost bos-, natuur- en landschaps

eerder dit jaar nog werd afgeraamd,

beheer (6.550.10.60). Dit bedrag komt ten

weer bijgeraamd worden. Dit is destijds

laste van het budget voor incidenteel nieuw

onterecht als structureel voordeel opge-

beleid 2016. Voor 2017 wordt het bedrag ten

voerd. Dit zal in de kadernota 2018

laste gebracht van de beheerreserve bij de

worden voorgesteld. Mocht de raad

bosgroep. In de kadernota 2018 zal

hiermee niet instemmen dan kan het

voorgesteld worden een bedrag van

ambitieniveau van de beheerovereen-

€ 25.000,- structureel aan de begrotingspost

komst zonder financiële of juridische

toe te voegen.

consequenties tussentijds aangepast
worden.

2.2
O

5526

Principeverzoek vergroten bestemmingsvlak
Heidedreef 6, Mariahout

1. In te stemmen met de aangeleverde
ruimtelijke onderbouwing;
2. Niet in te stemmen met het

Op Heidedreef 6 zijn voorzieningen gerealiseerd die strijdig zijn met het bestemmingsplan. N.a.v. een gemeentelij-

landschapsinpassingsplan en betrokkene

ke voorwaarschuwing wordt thans ge-

verzoeken dit aan te passen;

vraagd medewerking te verlenen aan

3. Na aanpassing landschapsinpassingsplan met

uitbreiding van het bestemmingsvlak.

verzoeker de nodige overeenkomsten sluiten

Het bestemmingsplan biedt hiervoor

(anterieure-, planschade- en

geen mogelijkheden maar de provincia-

landschapsinvesteringsovereenkomst);

le Verordening Ruimte wel. Eerder is
3/5

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

4. Na ondertekening overeenkomsten de

principemedewerking toegezegd.

bestemmingsplanherziening voor te bereiden
en op te starten.
2.3

5540

O

Het voornemen tot het instellen van een ge-

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Het voornemen tot het instellen van een

handicaptenparkeerplaats op kenteken in de

stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op

gehandicaptenparkeerplaats op kente-

Beverstraat in Beek en Donk.

kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk.

ken wordt na besluit van het college 6
weken ter inzage gelegd voor belanghebbenden.

2.4

5525

O

Voorstel inzet financiële middelen voor mens-

Ingestemd wordt met het voorstel om de be-

In de productbegroting 2017 is een be-

gerichte verkeersveiligheid 2017.

schikbare financiële middelen voor 2017 in te

drag van € 16.159,- opgenomen voor

zetten voor een bijdrage aan de scholen die

mensgerichte verkeersveiligheid.

meedoen aan BVL (Brabants VeiligheidsLabel),
bijdrage aan MRE voor regionale projecten enz.,
diverse campagnes verkeersveiligheid, Broemcursus, Totally Traffic voor de middelbare school
en het ophangen van spandoeken “wij gaan weer
naar school”.
2.5
O

5530

Beëindiging anonieme hulp op afstand door

Besluiten om:

Op grond van de Wmo 2015 zijn ge-

LEVgroep

1. vanaf 2017 de anonieme hulp op afstand in te

meenten sinds 1 januari 2015 verant-

regelen bij Sensoor;
2. in overleg met Sensoor en LEVgroep de

woordelijk voor het bieden van anonieme hulp op afstand. De Peelgemeenten

praktische invulling ambtelijk verder vorm te

hebben deze taak voor 2015 en 2016

geven;

weggelegd bij de LEVgroep, die de

3. de gemeenteraad over uw besluit te

Hulplijn Peelregio heeft opgezet. Naar

informeren via bijgevoegde

aanleiding van de resultaten van de

raadsinformatiebrief.

tussentijdse evaluatie heeft LEVgroep
het voorstel gedaan de Hulplijn over te
dragen aan Sensoor. De geringe finan-
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Samenvatting

ciële consequentie hiervan is aanvaardbaar gezien de toename in kwaliteit.
Van belang is wel dat inwoners over de
wijziging goed geïnformeerd worden, zie
daartoe het kopje 'Communicatie' onder
argumenten. Juridisch gezien zijn er
geen consequenties te verwachten, omdat sprake is van een geruisloze overgang van LEVgroep naar Sensoor. De
bereikbaarheid van enige vorm van
anonieme hulpdienst is gegarandeerd.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

Uitnodiging Ga mee op ASML Experience 23 november

Wethouder Meulensteen gaat, wethouder Buter

O

2016

overweegt.

3.2

BZW Uitnodiging bijeenkomst 'Mijn pand staat in brand!' -

Vka

O

3 november 2016

3.3

VBG Nieuwsbericht 18 oktober 2016

Volgende week terug op agenda zetten.

Uitnodiging Landelijke natuurwerkdag 5 november 2016

Het college probeert aan te schuiven; volgende

O
3.4
O
3.5

week weer op agenda
Duurzaam Wonen op 15 december 2016

Volgende week op de agenda.

O

5/5

