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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 47,
d.d. 22 november 2016
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 14 november 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
14 november 2016 vaststellen.

BO

2.

Het aanwijzen van een nieuwe
stemlocatie

Stemlocatie Kennedystraat 3, huidige
Basisschool De Regenboog aan te
wijzen conform voorstel.

BO

3.

Gemeentelijke bijdrage
haalbaarheidsonderzoek
energiebesparing
sportverenigingen

a. Kennisnemen van de
BZ
subsidieregeling Energiebesparing
en duurzame energie
sportaccommodaties van het
ministerie van VWS.
b. Kennisnemen van het aanbod van
Onze Clubkracht om een
haalbaarheidsonderzoek op te
stellen en eventueel aansluitend het
hele traject van financiering tot
oplevering te begeleiden.
c. Instemmen met het beschikbaar
stellen van een gemeentelijke
bijdrage van € 500 per
sportvereniging of –stichting die via
Onze Clubkracht een
haalbaarheidsonderzoek laat
opstellen, op voorwaarde dat deze
sportvereniging of –stichting in
aanmerking komt voor de EDSsubsidie.
d. Deze gemeentelijke bijdrage van
maximaal € 5.000 te dekken uit het
krediet voor de
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4.

Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan IrenestraatErpseweg.

a. Insprekers te beantwoorden
GZ
conform voorstel.
b. De
omgevingsvergunningsprocedure te
doorlopen.
c. Het bestemmingsplan daarna in
ontwerp ter inzage te leggen.

5.

Prestatieafspraken Peelrand
Wonen 2017

a. Instemmen met de voorliggende
GZ
prestatieafspraken voor 2017.
b. Wethouder Ted van de Loo
machtigen om deze namens uw
college te ondertekenen.
c. De gemeenteraad hierover
informeren middels een memo.
d. In de gesprekken over de
prestatieafspraken voor 2018 e.v. in
te zetten op verhoging van de
bouwproductie door
PeelrandWonen.

6.

Beslissing op bezwaarschrift
huisnummerbesluit Veenmos 22a

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren vanwege het niet zijn van
belanghebbende.
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