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BW/002351

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 30 maart 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002294

Gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan
'Levendig Landgoed Huize Padua'

De Gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan ‘Levendig landgoed Huize
Padua’ ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen, onder de
volgende voorwaarden:
De invulling van de 50 extra zorgeenheden en de 180 extra
eenheden mag geen 24-uurszorg betreffen die ten laste van het
gemeentelijk Wmo budget komt
De 180 extra eenheden mogen niet drukken op het gemeentelijk
woningbouwprogramma, en de invulling moet passend zijn bij het
gebied en de aard van de (GGZ)instelling
Gezamenlijk invullen van de regionale ontwikkelopgave ‘wonen
met zorg’ op het terrein van Huize Padua
De intentieovereenkomst is ondertekend voor de
raadsvergadering van 20 mei 2021, zodat er in het Sociaal
Domein integraal samengewerkt wordt door de diverse
stakeholders en hier structureel terugkoppeling op vragen.
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BW/002296

Toestemming raad voor besluit
wijziging gemeenschappelijke
regeling Brabants Historisch
Informatie Centrum BHIC in verband
met het opsplitsen en opheffen van
de gemeente Haaren per 1 januari
2021

1. Kennis nemen van het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke
Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum in verband met het
opsplitsen en opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de
gemeenteraad aanbieden ten behoeve van de vergadering van 20 mei
2021.
3. De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen aan het college
om te kunnen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
conform het wijzigingsbesluit.
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BW/002306

Regionale samenwerking VVV

-

Instemmen met het voorstel van VVV voor een lokale en regionale
samenwerking;
€ 4.300,- extra budget beschikbaar stellen in 2021;
€ 1.380,- extra budget beschikbaar stellen vanaf 2022.
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Vaststelling bestemmingsplan
Daandelendennen Venhorst

1. In te stemmen met de conclusie uit de ‘Aanmeldingsnotitie MER
Bestemmingsplan Daandelendennen, Venhorst. dat er geen sprake is
van belangrijke nadelige effecten op het milieu.
2. Besluiten dat bij het bestemmingsplan ‘Daandelendennen, Venhorst’
vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
3. De zienswijzen te beantwoorden zoals opgenomen in de Nota van
Zienswijzen.
4. Het bestemmingsplan ‘Daandelendennen, Venhorst’ (IDN:
NL.IMRO.0755. BPHVENdaandelenden-VA01) gewijzigd ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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BSOB: Jaarrekening 2020, 1e
begrotingswijziging 2021, ontwerp
Kadernota 2022 en ontwerpbegroting
2022

1.
2.
3.
4.
5.
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Verslag vergadering
monumentencommissie d.d. 17
november 2020

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 17
november 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 BSOB
In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 BSOB
In te stemmen met de ontwerpkadernota 2022 BSOB
In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 BSOB
In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de 1e
begrotingswijziging 2021, ontwerpkadernota 2022 en ontwerpbegroting
2022 BSOB
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