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Openbare besluitenlUst BenW l2 november 2019

De openbare besluitenlijst van de BenW-vergadering van l2 november is

vastgesteld.

Ter kennisname

PerslUst

Biistelling "Samenwerkingsafspraken wUk- en dorpsraden en de gemeente

MeierUstad"

ln 2017 hebben de wijk- en dorpsraden de samenwerkingsafspraken en de

nadere regels subsidiering wUk- en dorpsraden geformuleerd. Dit proces werd

vanuit de gemeente gefaciliteerd en ondersteund. Tegelijkertijd hebben de

wijk- en dorpsraden een oproep gedaan om hier niet te rigide mee om te gaan.

Vooral in de praktijk blijven kijken naar wat er werkt en wat niet en proberen te

behouden wat er al bereikt is. De samenwerkingsafspraken gaan uit van een

goed partnerschap op basis van vertrouwen over en weer.

Op I mei 2019 heeft, tijdens een platformbijeenkomst wijk- en dorpsraden, de

evaluatie van de samenwerkingsafspraken plaatsgevonden. Hierin kwam naar

voren dat de hoogte van de subsidie (basissubsidie € 2.500,-- + zakgeld €
1.000,--) als voldoende wordt ervaren, maar dat het jaarlijks aanvragen en

verantwoorden van de subsidie, volgens de huidige "Nadere regels subsidiering
wijk- en dorpsraden", complex en arbeidsintensief is. De bijstelling van de

samenwerkingsafspraken en de nadere regels is gericht op verlaging en

vereenvoudiging van de administratieve lasten voor de wijk- en dorpsraden.



Hier nog concreet wat het inhoudt:

. Aanvragen niet meer jaarlijks, maar in een keervoorvier jaren. Dit is in lUn

met de Algemene Subsidieverordening van Meierijstad

. De afspraak dat de wijk- en dorpsraden jaarlijks aan de gemeenschap

verantwoording afleggen over hun werkzaamheden blijft' De jaarlijkse

financiële verantwoording aan de gemeente vervalt. Dit is in lijn met de geest

van de samenwerkingsafspraken die uitgaan van goed partnerschap op basis

van vertrouwen over en weer.

. De subsidieregeling is op basis van een juridische toets tekstueel bijgesteld

Wij leggen de bijgestelde "samenwerkingsafspraken en de Subsidieregeling" ter

besluitvorming voor aan het college van B&W

Besluit

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de bijgestelde

"samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad".

Daarnaast stelt het college van B&W de bijgestelde "Subsidieregeling wijk- en

dorpsraden Meierijstad" vast.

Gebundelde afhandelinq orincipeverzoeken'wonen' buitenqebied

De afgelopen weken heeft voor de eerste keer de halfjaarlijkse integrale

behandeling van principeverzoeken'wonen' plaatsgevonden. De verzoeken

voor het buitengebied zijn gerangschikt aan de hand van een systeem van te

behalen kwaliteitswinst. Door toekenning van plussen en minnen aan de hand

van een aantal criteria is ten aanzien van de ingediende verzoeken een

rangorde opgesteld. ln dit collegeadvies komen de beoordelingscriteria en alle

principeverzoeken voor de bouw van extra woningen in het buitengebied aan

bod.

Met het verlenen van medewerking aan l0 principeverzoeken worden:

- 5 boerderijen gesplitst voor het behoud van cultuurhistorische waarden;

- 5 agrarische bedrijven beëindigd, waarvan 4 intensieve veehouderijen;

- voormalige agrarische bedrijfsgebouwen verwijderd met een

totale oppervlakte van 'l 1.800 m2;

- 1 I zogenoemde ruimte-voor-ruimte woningen in het

buitengebied toegevoegd.
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Besluit

l. Het college stelt de 'criteria I e haalbaarheid principeverzoek' vast

als interne werkinstructie voor nieuwe principeverzoeken

wonen buitengebied;

2. Het college van burgemeester en wethouders verleent in
principe medewerking aan de volgende principeverzoeken:

l. Damianenweg 24

2. De Horstjens l2
3. Dieperskant I l

4. Hazelberg 5

5. Keur I I

6. Keur 28

7. Looieind l4
8. Vresseleseweg l3

9. Weivenseweg 3
.l0. 

Zondveldstraat 2

3. Het college van burgemeester en wethouders verleent geen

medewerking aan de volgende principeverzoeken:

l. Achterste Ven I

2. Oude Molenheide 2

3. Lieseind 2 e.o.

4. Loosbraak tussen 49-5.|

Gebundelde afhandeling principeverzoeken stedelUk gebied per kern en

criteria vaststellen voor beoordeling I e haalbaarheid principeverzoeken

ln de periode van mei tot september 2019 zijn er 15 principeverzoeken

ingediend bij de gemeente Meierijstad, die betrekking hebben op woningbouw

in een van de I 3 kernen.

Uw college heeft in de afgelopen periode diverse besluiten genomen in kader

van de Woonvisie en de Herijking Woningbouwprogramma. De besluitvorming
is gericht op focus en prioritering van woningbouwprojecten, sturen op

realisatie van woningen, beoordelingscriteria voor alle kernen te hanteren en

nieuwe plannen gebundeld per kern te beoordelen. Deze adviesnota is de I e
ronde van de integrale beoordeling van nieuwe principeverzoeken met

woningbouw.

Geadviseerd wordt aan 6 principeverzoeken medewerking te verlenen onder

nadere randvoorwaarden en 9 principeverzoeken af te wijzen.
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Tevens wordt het college voorgesteld 'criteria le haalbaarheid principeverzoek'

vast te stellen als interne werkinstructie. Met deze instructie kunnen nieuwe

ideeën en plannen ambtelijk beoordeeld worden, zonder dat de initiatiefnemer

een formeel verzoek moet indienen, leges in rekening worden gebracht en

gewacht moet worden op de gebundelde afhandeling per kern.

Besluit

l. Het college stelt de'criteria le haalbaarheid principeverzoek'vast

als interne werkinstructie voor nieuwe principeverzoeken binnen

de bebouwde kom.

2. Het college van burgemeester en wethouders verleent in principe

medewerking onder nadere voorwaarden aan de

volgende princi peverzoeken :

a. Herontwikkeling kerkterrein te Olland;

b. Herontwikkeling Pastoor Smitsstraat te Olland;

c. Herontwikkeling van de Kerkstraat I I te Sint-Oedenrode

d. Herontwikkeling locatie dr. Abraham Kuijperlaan 36 te Veghel

e. Herontwikkeling locatie Van Diemenstraat I te Veghel;

f. Herontwikkeling locatie Ham 4 te Veghel

3. Het college van burgemeester en wethouders verleent geen

medewerking aan de volgende principeverzoeken:

a. Het oprichten van twee woningen aan Bergweg 6 te Eerde;

b. Het oprichten van een woning aan Kampweg 7A te Keldonk;

c. Het splitsen van de woning aan Pastoor van Haarenstraat 67 te Mariaheide;

d. Het bouwen van een woning op de hoek Floralaan - Boschweg te SchUndel;

e. Het bouwen van een woning aan Groene Woud l2 te Sint-Oedenrode;

f. Het wijzigen van de bestemming aan de Grote Doelenlaan l6
te sint-oedenrode;

g. Nieuwbouw kop flat Prof. Gerbrandylaan te Veghel;

h. De bouwtitel wijzigen van vrijstaand naar twee-onder-een-kap

aan Beukelaar 2a te Veghel;

i. Het oprichten van een woning aan Keslaerstraat 24teZijtaart

Ontwerp-notitie reikwUdte en detailniveau voor plan-MER bU omgevingsvisie

Het milieueffectrapport bij de ontwerp-omgevingsvisie die beide in 2020

verschijnen, wordt voorbereid met een notitie reikwijdte en detailniveau. Het

ontwerp van die notitie wordt vrijgegeven voor inspraak: eenieder kan er een

zienswijze op geven.
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De notitie beschrijft wat Meierijstad beoogt met de omgevingsvisie die wordt
voorbereid. De kern van de notitie is hoe het milieueffectrapport de ontwerp-
omgevingsvisie zal beoordelen. Daarbij worden de volgende criteria gebruikt:
woonaanbod en -kwaliteit, gezonde leefomgeving, veilige leefomgeving,

voorzieningen, mobiliteit en bereikbaarheid, welvaart en welbevinden,

vestigingsklimaat, bedrijvigheid, landbouw, toerisme en recreatie, uitstoot en

energie, bodem en water, natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie,

omgevi n gskwal iteit, erfgoed en cu ltu u rh i storie

Besluit

Voor de invoering van de Omgevingswet per 2021 bereidt Meierijstad een

omgevingsvisie voor. Hierbij wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.)

gebruikt. Als onderdeel van het m.e.r.-proces is er nu gelegenheid voor
inspraak op het plan van aanpak.

Besch i kbaarste I I i n g real isatie kred iet renovatie /ve rvan ge nde n ieuwbouw/
uitbreiding openbare basisschool "de Uilenbink" te Veghel

Schoolbestuur Stichting SAAMscholen heeft verzocht om de

renovatie /vervan gende n ieuwbouw/ u itbreid i n g van open bare basisschool "de

Uilenbrink" te Veghel voor bekostiging door de gemeente in aanmerking te
laten komen. De bevoegdheid om op een dergelijk verzoek te beschikken ligt
bij het college.

Conform de in het IHP gemaakte afspraken omtrent splitsing tussen

voorbereidings- en realisatiekrediet, is bij de begroting 2018 een

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, zodat een aanbestedingsgereed
plan kon worden uitgewerkt. De aanbesteding is inmiddels afgerond en op

basis daarvan is vast komen te staan, dat ten behoeve van de

renovatie/vervan gende n ieuwbouw/ u itbreidi n g i ncl. sloopkosten van de

bestaande bouw een realisatiekrediet van € 5..l61.700,00 incl. BTW

noodzakelijk is. De vervolgstap is nu dat de raad - conform de afspraken
rondom het IHP 2017-2020 - financiële middelen ter beschikking stelt om de

renovatie/vervan gende n i euwbouwi u itbreidi n g daadwerkel ij k mogel ij k te
maken. De raad heeft immers het budgetrecht en bepaalt daarmee het

financiële kader voor het bekostigen van voorzieningen in de huisvesting. Als

gevolg van de renovatie/vervangende nieuwbouw wordt het huidige

schoolgebouw grotendeels gesloopt waardoor per I januari 2020 een

boekwaarde resteert van afgerond € 1.088.000,00. Deze wordt op grond van

de nota'waarderen en afschrijven gemeente Meierustad 2017'in één keer

afgeschreven. ln dat kader is een raadsvoorstel - en besluit opgesteld teneinde

de beschikbaarstelling van de gewenste financiële middelen mogelijk te
maken.
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Besluit

Het college stelt de raad voor een realisatiekrediet van € 5.Ï 61.700,00

beschikbaar te stellen voor de renovatie (360 m2), de vervangende nieuwbouw

(1.617 m2) en uitbreiding (653 m'z) van basisschool "de Uilenbrink" te Veghel.

Aldus vastgesteld in de openbare collegevergaderingvan 26 november 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris, r

M.c.C. Wilms s H.C. van Rooij

t.
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