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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

MMMO

Eenmalige extra exploitatiebijdrage
verstrekken aan wijkcentrum De Haard

Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van

Samenvatting:
We hebben op 11 februari 2022 een brief ontvangen van
het bestuur van wijkcentrum De Haard. Daarin verzoekt
men ons om een bijdrage te verstrekken van € 125.000.
Deze bijdrage is bedoeld om het exploitatietekort 2020 en
2021 af te dekken, de vermogenspositie van het
wijkcentrum enigszins aan te zuiveren en om voldoende
liquide middelen te hebben om de bedrijfsvoering voort te
kunnen zetten.
Het tekort is ontstaan door de kosten van de verhuizing
naar de nieuwbouw in combinatie met de beperkende
maatregelen vanwege COVID-19. Ook het ontbinden van
twee arbeidsovereenkomsten en de daaruit
voortvloeiende vaststellingsovereenkomsten heeft een gat
geslagen in het eigen vermogen van de stichting. We
kunnen de bijdrage dekken uit bestaande budgetten.

Behandelend
ambtenaar:
Noten, Peter
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

Besluit:
1. Wijkcentrum De Haard een eenmalige extra
exploitatiebijdrage 2022 te verstrekken van
€ 125.000.
2. De raad over dit besluit te informeren.

A2
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Nuijen, Mariska

WI

Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025
Samenvatting:
Het huidige beveiligingsplan Suwinet was geldig tot 1
januari 2022 en dient daarom herzien te worden. Met dit
voorstel stellen we het nieuwe Beveiligingsplan vast voor
de komende periode van 4 jaar.
Besluit:
Het beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 vast te stellen.
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A3
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Dicou, Lidewij

LWE

Werkgeversaanpak mobiliteit
Vorstengrafdonk
Samenvatting:
Met de werkgeversbenadering proberen we bedrijven en
hun werknemers te verleiden vaker te kiezen voor een
duurzame mobiliteitsoplossing bij het woon-werkverkeer.
We starten met bedrijventerrein Vorstengrafdonk, omdat
bedrijven hier al goed georganiseerd zijn met
parkmanagement en omdat er concrete verzoeken vanuit
een aantal bedrijven zijn. Samen met werkgevers, en
ondersteund door het Brabants Mobiliteitsnetwerk, gaan
we nu eerst onderzoeken wat de behoeften zijn bij
werknemers en welke maatregelen hierbij passen.
Besluit:
1. In te stemmen met de Werkgeversaanpak op
Vorstengrafdonk, zoals geformuleerd in de Projectbrief
opdrachtgever.
2. In te stemmen met de inzet van € 20.000 voor de
startfase, gefinancierd uit het budget beleidsontwikkeling
mobiliteit.
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A4

RO

Gebundelde procedure vaststelling

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

bestemmingsplannen ‘Berghemseweg 7

Behandelend
ambtenaar:
Rollfs of Roelofs,
Carolien

– 2022’, Polderstraat 12 Macharen – 2022’

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
12-5-2022
Raad: 2-6-2022

Herpen – 2022’, ‘Binnenstraat ong Herpen
en ‘Wilgenstraat 8 Geffen – 2022’.
Samenvatting:
De bestemmingsplannen ‘Berghemseweg 7 Herpen –
2022’, ‘Binnenstraat ong Herpen – 2022’, ‘Polderstraat 12
Macharen – 2022’ en ‘Wilgenstraat 8 Geffen – 2022’
hebben met het oog op efficiency gebundeld/ synchroon
de wettelijke procedure doorlopen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend op deze vier bestemmingsplannen.
Deze bestemmingsplannen zijn nu klaar voor de
vaststelling.
Besluit:
1.De raad voor te stellen het bestemmingsplan
‘Berghemseweg 7 Herpen – 2022’ vast te stellen in de
vorm van de dataset met het identificatienummer
NL.IMRO.0828.BPberghemsewg7hrp-VG01 en zoals
verbeeld op papier
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
‘Binnenstraat ong Herpen – 2022’ vast te stellen in de
vorm van de dataset met het identificatienummer
NL.IMRO.0828.BPbinnenstrhrp-VG01 en zoals verbeeld op
papier
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
‘Polderstraat 12 Macharen – 2022’ vast te stellen in de
vorm van de dataset met het identificatienummer
NL.IMRO.0828.BPpolderstr12mch-VG01 en zoals verbeeld
op papier
4. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
‘Wilgenstraat 8 Geffen – 2022’ vast te stellen in de vorm
van de dataset met het identificatienummer
NL.IRMO.0828.BPwilgenstr8gff-VG01 en zoals verbeeld op
papier
5. De raad voor te stellen aan te geven dat in het
bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond
die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met
kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
6. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te
stellen
7. Het besluit hogere waarde ‘Berghemseweg 7 Herpen’
vast te stellen
8. Het besluit hogere waarde ‘Polderstraat 12 Macharen’
vast te stellen
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A5

VBVO

Aangaan anterieure overeenkomsten ten

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

behoeve van ontwikkeling woningbouw in

Behandelend
ambtenaar:
Zaadnoordijk, Anne

Samenvatting:
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van de nieuwe
woonwijk ‘t Veld in Geffen. De gemeente heeft met
grondeigenaren, grenzend aan het oorspronkelijke
plangebied ’t Veld, anterieure overeenkomsten gesloten.
De gemeente doet dit om het gebied ruimtelijk en
milieutechnisch te verbeteren.

’t Veld in Geffen

Besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een anterieure
overeenkomst met:
a) heer A.M.J. Govers en mevrouw C.M.M. van der
Heijden, Heesterseweg 35 in Geffen.
b) J. & R. van Herpen Holding B.V., Heesterseweg 35a in
Geffen.
2. In te stemmen met het aangaan van een anterieure
overeenkomst met:
a) de heer en mevrouw Peters, Veldstraat 34 in Geffen.
b) de heer en mevrouw Van Oorschot, Veldstraat 36 in
Geffen.
c) de heer en mevrouw Van Esch, Veldstraat 38a in
Geffen.
3. Ondertekening van alle bovengenoemde anterieure
overeenkomsten te mandateren aan het afdelingshoofd
vastgoed.

A6

VTH

Beantwoording vragen inzake St.
Luciakerk te Ravenstein

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

Samenvatting:
Het college beantwoordt in bijgaande brief de vragen over
de St Luciakerk in Ravenstein, die in de Adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk van 20 januari jl. naar aanleiding van
de erfgoedvisie zijn gesteld.

Behandelend
ambtenaar:
Zoelen, Jan-Willem
van

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de vragen
inzake St. Luciakerk te Ravenstein.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Wesley van Estrick

Onderwerp
Tijdelijk
locatieprofiel
Geffense Plas

Datum
collegevergadering
08-03-2022

Datum
openbaarmaking
22-03-2022

