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BW/000917

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 11 september 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000904

Exploitatieovereenkomst
Gemeenschapshuis de Horst 20192022

De exploitatieovereenkomst met Stichting Gemeenschapshuis Venhorst onder
dezelfde voorwaarden en condities voor de periode 2019-2022 verlengen.

BZ

BW/000906

Verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit het raadhuis

In de Burap een verhoging van € 29.000 van de post onvoorzien voor
gebouwenonderhoud mee te nemen.

RI&S

BW/000907

Bezwaarschrift tegen weigering
omgevingsvergunning voor het vellen
van groensingel Lage Raam

a. Het bezwaarschrift tegen de weigering van de omgevingsvergunning
ongegrond verklaren
b. Het primaire besluit tot weigering van de aanvraag in stand te laten
c. Het huidige onderhoud van de groensingels kritisch bekijken en indien
noodzakelijk een onderhoudsplan speciaal voor deze groensingels
opstellen.

EB&M

BW/000908

Vervanging van de lift bij Nia Domo

a. Kennis te nemen van de vervanging van de lift;
b. De jaarlijkse afschrijving van de nieuwe lift in Nia Domo te verwerken in de
Voorjaarsnota 2019.

RI&S

BW/000909

Agro As de Peel - Natuurgebiedsplan

1. Kennisnemen van het natuurgebiedsplan Agro As de Peel en akkoord
gaan met de daarbij horende inspanningsverplichting.
2. De wethouder die zitting heeft in de kopgroep transitie landbouw het
natuurgebiedsplan gemandateerd te laten tekenen op 28 september.
3. Een nieuw besluit te nemen over de beschikbaar te stellen financiële

EB&M
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middelen, wanneer meer bekend is over de mogelijke natuurrealisatie.
BW/000913

Voortzetting procedure
bestemmingsplan IrenestraatErpseweg (Binnenhofke)

Het bestemmingsplan Irenestraat-Erpseweg in ontwerp ter inzage te leggen.

RI&S

BW/000914

Luchtfoto’s: deelname aanbesteding
de Uitvoeringsorganisatie (Het
Waterschapshuis en Kadaster)

1) Besluiten om deel te nemen aan de pilot en luchtfoto’s afnemen van het
Waterschapshuis 2019 en 2020.
2) Deelname bevestigen door het ondertekenen van de in wording zijnde
definitieve versie van de Deelnameovereenkomst inzake Beeldmateriaal 4
(zie Bijlage 3).
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