OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 juni 2015
Nr.

Onderwerp

Beslissing

1.1

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

16 juni 2015.

concept vastgesteld.

Technische vragen Jaarrekening 2014 en

Ingestemd wordt met de beantwoording van de

Voor de raadsvergadering van 9 juli a.s. staat

Kadernota 2016.

technische vragen Jaarrekening 2014 en Kader-

o.a. de behandeling geagendeerd van de Jaarre-

nota 2016.

kening 2014 en Kadernota 2016. Daaraan voor-

1.2

Toelichting op besluit:

afgaand zijn de raadsleden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van technische vragen. Deze
worden nu door het college van B&W beantwoord.
1.4

Verzoek om medewerking voor het realise-

Aan het verzoek in deze vorm geen medewerking

Verzoeker wil bovenappartementen realiseren;

ren van appartementen aan de Heuvel 10

verlenen vanwege ander beleid met betrekking

Strijdig met het bestemmingsplan. Past ook niet

en 11 te Lieshout.

tot het invullen van het centrumgebied. De ge-

in het plan van aanpak centramanagement

meente neemt het initiatief om partijen bij elkaar

waarin een meer multifunctionelere invulling

te brengen voor een eerste verkenning om te

wordt voorgesteld. Verzoek in deze vorm

komen tot een integraal ontwikkelingsplan voor

afwijzen.

deze plek.
1.5

Principeverzoek realiseren 2 vrijstaande

Aan het verzoek geen medewerking verlenen

Het verzoek om 2 woningen te mogen bouwen

woningen aan de Wilhelminalaan te Aarle-

vanwege strijd met het gemeentelijk en

past niet in het gemeentelijk en provinciaal

Rixtel.

provinciaal buitengebiedbeleid.

buitengebiedbeleid. Derhalve wordt het verzoek
afgewezen.

2.1

Verkoop Bemmerstraat 8 Beek en Donk.

1. De landschapsinvesteringsregeling wordt be-

De Landschapsinvesteringsregeling is van toe-

trokken op de waardevermeerdering ten gevolge

passing op het pand Bemmerstraat 8 te Beek en

van de planologische mutatie met betrekking tot

Donk. Dit betekent dat op basis van de waarde-

Bemmerstraat 8 te Beek en Donk.

vermeerdering die optreedt ten gevolge van de

2. De bijdrage op grond van de landschapsinves-

planologische wijziging een bijdrage is verschul-

Nr.

Onderwerp

Beslissing

teringsregeling wordt vastgesteld op nul euro.

Opmerking

digd die geheel of gedeeltelijk verrekend kan
worden met investeringen ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen in het gebied.

2.2

Principeverzoek realiseren 3 ruimte voor

Het verzoek afwijzen om stedenbouwkundige

Herhaald verzoek om drie woningen te mogen

ruimtewoningen aan het Meerven te Ma-

motieven.

bouwen. Reeds 6 keer afgewezen om

riahout.

stedenbouwkundige motieven. De door verzoeker
aangedragen locaties zijn niet vergelijkbaar.
Verzoek afwijzen.

2.3

3.1

Functiewaardering klantadviseur A en B.

Bedankbrief Commissaris van de Koning en

Het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders

stelt de inhoud van de waardering van de func-

heeft de inhoud van de waardering van de

ties Klantadviseur A (III-3.2.3.0.2.) en Klantadvi-

functies Klantadviseur A en Klantadviseur B

seur B (III-1.2.2.0.2) definitief vast.

definitief vastgesteld.

Voor kennisgeving aangenomen.

verslag van het werkbezoek op 11 juni 2015.
3.2

Uitnodiging voor bijeenkomst Participatiewet

Burgemeester is tot 19.30 uur aanwezig; wethouder

op woensdag 1 juli op het festivalterrein

Buter gaat hier naar toe.

WiSH Outdoor.
3.4

Uitnodiging Debat Nieuwe Visie Trudo op
8 juli 2015.

Wethouder Van Zeeland gaat hier naar toe.
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