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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 13 januari 2015

Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst B&W d.d. 6 janu-

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Samenvatting

ari 2015
1.2

Rapportage treasuryactiviteiten 4e kwar-

De rapportage treasuryactiviteiten is voor ken-

Door middel van een beknopte rapportage wordt

taal 2014.

nisgeving aangenomen.

per kwartaal de voortgang van de
treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

1.3

Verzoek tot heroverweging standpunt geen

Besloten wordt om, met inachtneming van de

Uw college heeft op 28 oktober 2014 besloten om

uitvoering geplande buitenonderhoud BS

door De Eenbes aangedragen argumenten, het

niet in te stemmen met het verzoek van de

Brukelum.

besluit van 28 oktober 2014 niet te herzien en de

Stichting De Eenbes tot het uitvoeren van het

Eenbes hiervan te informeren door middel van

onderhoud buitenkant bij basisschool Brukelum

bijgaande conceptbrief.

in Aarle-Rixtel. Hiertegen heeft de Eenbes bezwaar gemaakt en verzocht uw besluit te heroverwegen. De door de Eenbes gehanteerde argumenten werpen echter geen nieuw licht op de
zaak die tot een ander collegebesluit zouden
moeten leiden.

2.1

Bezwaarschrift van Aannemersbedrijf Th.L.

Het bezwaarschrift van Aannemersbedrijf Van

Het bezwaarschrift tegen het besluit tot het

van Mierlo B.V. tegen de last onder

Mierlo B.V. d.d. 23 april en 5 juni 2014, wordt

opleggen van een last onder dwangsom tegen

dwangsom d.d. 13 maart 2014.

conform het advies van de commissie ongegrond

het strijdig gebruik van het perceel Bakelsweg

verklaard en het besluit van 13 maart 2014

ongenummerd, sectie G nr. 262 te Aarle-Rixtel

wordt in stand gelaten.

wordt ongegrond verklaard. Het besluit tot het
opleggen van een last onder dwangsom wordt in
stand gelaten.

2.2

Provinciaal subsidie ISV € 300.000,- voor

Besloten wordt de subsidievaststelling voor ken-

Van de Provincie hebben wij in 2011 in het kader

Nr.

Onderwerp

Beslissing

voorzieningencluster Lieshout.

nisgeving aan te nemen en in te stemmen met

van de subsidieregeling Investeringsbudget

bijgaande conceptbrief aan de Provincie.

Stedelijke Vernieuwing een subsidieverlening

Samenvatting

gekregen van € 300.000,- voor het project
voorzieningencluster Lieshout. Nu dit project is
afgerond en wij hebben aangetoond dat met dit
project aan de subsidievoorwaarden van de
Provincie is voldaan, heeft de Provincie bij brief
van 16 december 2014 ons laten weten dat de
subsidie overeenkomstig de eerdere
subsidieverlening nu is vastgesteld op €
300.000,-.
2.3

Basketbaltoernooi BCL tbv de basisscholen.

Besloten is om:

Op zondag 8 februari 2015 organiseert Basketball

1.

Club Lieshout een toernooi voor de basisscholen.

het huurbedrag ten behoeve van de door
Basketball Club Lieshout te organiseren scho-

Voor de organisatie van dit toernooi vragen zij

lieren basketbaltoernooi 2015, ad € 405,-

een bijdrage in de vorm van het kwijtschelden

kwijt te schelden;

van de zaalhuur.

2. het subsidiebedrag direct vast te stellen
waarbij geen verantwoording over de uitgaven behoeft te worden afgelegd door de verzoeker;
3. in te stemmen met de bijgesloten antwoordbrief.
3.1

Uitnodiging installatie mevrouw Rianne

Burgemeester gaat hier naar toe.

Donders, nieuwe burgemeester Roermond
30 januari 2015 15.00 uur.
3.2

Uitnodiging minisymposium ‘Vitassist

Burgemeester onder voorbehoud.
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Samenvatting

Zorghotel in een veranderende maatschappij’ dinsdag 10 februari 2015 van
19.00 – 22.00 uur in Fitland XL Helmond.
3.3

Uitnodiging Boerenbruiloft De Raopers

Wethouder Van Zeeland gaat hier naar toe.

Lieshout maandag 16 februari 2015 om
10.00 uur.
3.4

Nieuwsbrief nummer 6 Brabant Water NV.

Voor kennisgeving aangenomen.

3.5

Uniek geschenk voor uw carnavalshooghe-

Voor kennisgeving aangenomen.

den.
3.6

Floris van der Puttjaar 1915-2015.

Uitnodigen voor een gesprek met wethouder
Briels.

3.7

Uitnodiging feestelijke startbijeenkomst

Voor kennisgeving aangenomen.

senior cliëntondersteuners 29 januari
2015.
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