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Nr.

Onderwerp

1.

B&W-adviezen / bespreekstukken

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

O

14 juli 2015.

1.2

Nota reserves en voorzieningen 2015.

O

Com/
raad

Beslissing

Toelichting op besluit

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met
het
concept vastgesteld.
AD 27-8

Aanhouden en over 3 weken ter besluitvorming

Raadsverg.

terug naar college (11/8).

17-9
1.3

Verlenging huurtermijn Van Lankveld Hol-

Het gebruik van het perceel op Bemmer IV voor

Van Lankveld Holding B.V. maakt gebruik van

O

ding B.V. voor parkeerterrein Bemmer IV.

het parkeren van vrachtwagentrailers door Van

een perceel op Bemmer IV voor het parkeren

Lankveld Holding B.V. wordt verlengd van 1 juli

van vrachtwagentrailers. Het perceel dient

2015 tot 1 oktober 2015. De huurpenningen

ontruimd te worden. Over het moment waarop

voor deze periode van € 3.000,- excl. BTW die-

moeten nadere afspraken worden gemaakt.

nen na toezending van de factuur in één keer te
worden voldaan.
1.4

Vooraankondiging handhaven partytent

Besloten wordt een vooraankondiging last onder

Op het perceel Peeleindseweg 5 Beek en Donk

O

Peeleindseweg 5 Beek en Donk.

dwangsom te sturen voor het geplaatst hebben

is een partytent geplaatst zonder vergunning.

van een bouwwerk zonder vergunning op het

Deze wordt gebruikt als opslagloods. Het

perceel Peeleindseweg 5 in Beek en Donk.

bouwwerk is illegaal, waardoor gehandhaafd zal
worden. Naar aanleiding van de vooraankondiging kan een zienswijze worden ingediend.

1.5

Beslissing op bezwaar ten aanzien van de

O

bouwvergunning Auwerstraat 4 te Beek

1. In overeenstemming met het advies van de
commissie bezwaarschriften wordt het be-

Op 11 februari 2015 is een omgevingsvergunning verleend voor de verandering van een wo-

en Donk.

zwaarschrift van de eigenaar van het perceel

ning (boerderijsplitsing) aan de Auwerstraat 4

Auwerstraat 4a te Beek en Donk ongegrond

te Beek en Donk. Hierop is bezwaar ingediend,

Nr.

Onderwerp

Com/
raad

Beslissing

verklaard.
2. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de eigenaren van de percelen Auwerstraat 4, 4a

Toelichting op besluit

maar in overeenstemming met het advies van
de commissie bezwaarschriften is het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

en 2a te Beek en Donk.
3. College treedt handhavend op ten aanzien
van het besluit uit 2009.
1.6

Principeverzoek Vereijken Vastgoed te

Aan het verzoek in principe medewerking verle-

Verzoeker wil vanwege de stijgende vraag naar

O

Beek en Donk, om medewerking voor uit-

nen en betrokkene verzoeken nadere stukken

Tasty Tom tomaten zijn bedrijf aan de Pater

breiding van de bestaande glastuinbouw-

ter onderbouwing van het verzoek in te dienen.

Eustachiuslaan uitbreiden. Het

bedrijven aan de Pater Eustachiuslaan 17

bestemmingsplan laat het niet toe. Verder is,

en 19, Aarle-Rixtel.

vanwege eerdere uitbreidingen/nieuwbouw van
het bedrijf, destijds aangegeven dat er sprake
is van een gerealiseerd eindplaatje voor het
doorgroeigebied. Vanuit economisch oogpunt
gezien is er reden om toch aan de uitbreiding
medewerking te verlenen. Daarbij zal in eerste
aanleg de provincie moeten worden overtuigd
van de noodzaak ervan. Vervolgens zal de
omgeving uitleg moeten worden gegeven
waarom ondanks eerdere uitspraken daarover
thans toch nog een uitbreiding dient plaats te
vinden.

1.7

Wijziging bouwvlak agrarisch bedrijf De

Betrokkene mededelen dat voor zijn gronden

Betrokkene wil op zijn agrarisch bouwvlak een

O

Wolfsputten 8 te Aarle-Rixtel.

een bestemmingsplanherziening noodzakelijk

teeltondersteunende tunnelkas oprichten

zal zijn waarvoor hij alsnog een ruimtelijke on-

alsmede aansluitend aan het bouwvlak

derbouwing moet aanleveren.

permanente teeltondersteunende
voorzieningen. Het bestemmingsplan
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Beslissing

Toelichting op besluit

Buitengebied biedt hiervoor mogelijkheden via
een wijzigingsbevoegdheid tot 2,5 ha. De
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
heeft over de kwestie een positief advies
uitgebracht. Echter uit onderzoek is gebleken
dat door betrokkene reeds op andere gronden
(7,5 ha) permanente teeltondersteunende
voorzieningen zijn aangebracht zonder
vergunning. Hiervoor kan ook geen vergunning
worden afgegeven vanwege de overschrijding
van het maximale toegestane oppervlak. Een
en ander betekent dat wanneer
principemedewerking wordt toegezegd het
bestemmingsplan ter plaatse moet worden
herzien. Betrokkene zal hiervoor een ruimtelijke
onderbouwing moeten aanleveren.
2.

Niet-bespreekstukken

2.1

Voornemen dwangsom Meerven 29a Ma-

O

riahout.

*

*

De resultaten van de milieucontroles op 1

Tijdens milieucontroles is gebleken dat de

augustus 2014, 12 november 2014 en 22

inrichting aan de Meerven 29a niet schoon

april 2015 worden voor kennisgeving aange-

wordt gehouden en afvalstoffen zijn gestort of

nomen;

begraven. Daarnaast is niet aangetoond dat de

Aan de eigenaar wordt een vooraankondi-

reinigings- en ontsmettingsplaats voor

ging last onder dwangsom opgelegd vanwe-

veewagens vloeistofdicht is. Dit is in strijd met

ge de geconstateerde overtredingen van de

de voorschriften 1.1.1, 5.1.1 en 7.7.2 juncto

volgende voorschriften opgenomen in de re-

4.4.2 van de omgevingsvergunning (revisie)

visievergunning d.d. 24 juni 2002, nummer

d.d.
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Beslissing

Toelichting op besluit

MB 01.61:
-

24 juni 2002 met nummer MB 01.61.

Voorschriften 1.1.1 en 5.1.1 (de inrichting
wordt niet schoon gehouden en afvalstoffen zijn in de inrichting gestort of begraven);

-

Voorschrift 7.7.2 juncto 4.4.2 (van de
reinigings- en ontsmettingsplaats voor
veewagens

is niet aangetoond dat deze

vloeistofdicht is).
*

De last onder dwangsom wordt vastgesteld
op een bedrag van € 2.000,00 per constatering per maand dat sprake is van de overtreding van voorschrift 1.1.1 of 5.1.1 van de
omgevingsvergunning milieu met een maximum van € 6.000,00;

*

De last onder dwangsom wordt vastgesteld
op een bedrag van € 2.000,00 per maand
dat sprake is van de overtreding van voorschrift 7.7.2 juncto 4.4.2 van de omgevingsvergunning milieu, met een maximum van
€ 6.000,00.

2.2

Vooraankondiging sloop bijgebouw Meer-

Besloten wordt een vooraankondiging last onder

Op het perceel Meerven 29a in Mariahout be-

O

ven 29a Mariahout.

dwangsom op te leggen voor het in stand hou-

vindt zich een deels ingestorte stal. Deze dient

den van een deels ingestort bijgebouw op Meer-

volledig te worden verwijderd.

ven 29a in Mariahout.

Tegen de vooraankondiging kan binnen twee

1. Kennis is genomen van het besluit van het

weken een zienswijze worden ingediend.
In 2001 hebben Watco Gemeentelijke Dienst-

2.4

Verzoek toestemming gemeenteraad met

RD 26-8

4/7
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Onderwerp

O

betrekking tot de wijziging van de ge-

Raadsverg.

Algemeen bestuur om in te stemmen met de

verlening B.V. en de bevoegde bestuursorganen

meenschappelijke regeling Blink 2016.

17-9

voorgenomen toetreding van burgemeester

van de gemeente Helmond de gemeenschappe-

raad

Beslissing

en wethouders van Deurne tot de gemeenschappelijke regeling Blink 2016.
2. Ingestemd is met de voorgenomen wijziging
van de gemeenschappelijke regeling Blink
2016.
3. Ingestemd is met het ontwerp raadsvoorstel
waarbij de gemeenteraad gevraagd wordt
toestemming te geven tot het wijzigen van
de gemeenschappelijke regeling Blink 2016.
4. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad als college het besluit te nemen tot
het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Blink 2016.

Toelichting op besluit

lijke regeling Blink getroffen. In de achterliggende jaren zijn tot deze gemeenschappelijke
regeling toegetreden de gemeenten Asten,
Laarbeek, Nuenen c.a. en Someren. Dat heeft
steeds geleid tot gedeeltelijke herzieningen. De
gemeenschappelijke regeling is voor het laatst
gewijzigd in 2012 en in werking getreden op 1
januari 2013. Burgemeester en wethouders van
Deurne hebben inmiddels aan het Algemeen
bestuur gevraagd om toe te mogen treden tot
de regeling Blink per 1-1-2016. Door het algemeen bestuur van Blink is hierop unaniem positief gereageerd. Noodzakelijk is dat de regeling
met het oog hierop gewijzigd wordt. Wijziging is
ook nodig door het inwerkingtreden per 1-12015 van de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen. Als gevolg hiervan dienen alle bestaande gemeenschappelijke regelingen
voor 1-1-2016 aangepast te zijn aan de bepalingen van de wet. Gekozen is voor een integrale herziening van de bestaande gemeenschappelijke regeling Blink om deze weer bij de tijd
te brengen.

2.5

Intrekken parkeermogelijkheid grote

Ingestemd wordt met het intrekken van de par-

Het voornemen tot het intrekken van de

O

voertuigen op het einde van de Vonder-

keermogelijkheid voor grote voertuigen op het

parkeermogelijkheid voor grote voertuigen

weg nabij de Schoondonkseweg in Beek

einde van de Vonderweg nabij de Schoondonk-

heeft vanaf 1 juni 2015 tot 11 juli 2015 ter
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en Donk.

Com/
raad

Beslissing

seweg in Beek en Donk.

Toelichting op besluit

inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend.
Na besluitvorming door uw college op 28 juli zal
het definitieve besluit bekend gemaakt worden.

2.8

Benoeming van de heer F.H.G.M. Ronnes

O

als buitengewoon ambtenaar van de bur-

-

De heer F.H.G.M. Ronnes is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

gerlijke stand van de gemeente Laarbeek.

stand van de gemeente Laarbeek.
-

De benoemingsperiode is gelijk gesteld met
de ambtsperiode als burgemeester van de
gemeente Laarbeek.

2.9

Subsidieverzoek t.b.v. Buurtendag 2015.

O

1. Besloten wordt om een subsidiebedrag van

- Op 27 september a.s. van 11.00-17.00 uur wil

€ 500,- toe te kennen ten behoeve van de

de Dorpsraad in samenwerking met

buurtendag in Beek en Donk.

welzijnsorganisatie ViERBINDEN een

2. Het subsidiebedrag wordt direct vastgesteld

“Buurtendag” op het Evenemententerrein

en er behoeft er geen verantwoording over

Otterweg en Ontmoetingscentrum Beek en

de uitgaven te worden afgelegd.

Donk organiseren.

3. Ingestemd wordt met de antwoordbrief.
- Tegen dit besluit staat een mogelijkheid van
bezwaar open.
- De subsidie ter hoogte van € 500,- ten laste
brengen van het cluster 7.1, evenementen.
3.

Ingekomen stukken / uitnodigingen

3.1

MT-verslag 8 juli 2015.

O

6/7

Com/

Nr.

Onderwerp

3.2

Uitnodiging Kermismaandag bij het Sint Mar-

O

garethagilde Aarle-Rixtel 24 augustus 2015.

3.3

Toekomstvisie (Veer)Krachtig Bestuur.

vka

3.4

Uitnodiging Bijeenkomst Leefbaarheid 16

Wethouders Briels, Buter en Meulensteen gaan er-

O

september 2015 10.30 – 17.00 uur

naartoe.

raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Burgemeester Ronnes gaat onder voorbehoud.

O

7/7

