
Besluitenlijst: College van B&W Openbaar

Datum 16-08-2022
Aanvang 09:00
Locatie B&W-kamer
Secretaris Jolie Hasselman
Voorzitter Hans Ubachs

Afwezig:

- Stan van der Heijden

Aanwezigen Rik Dijkhoff , Jan Willem Slijper , Veronique Zeeman

1 IN22-02615 - Besluitenlijst collegevergadering van 2 augustus 2022

Advies Besluitenlijst vaststellen.
Beslissing Conform

2 Ingekomen stukken

Advies Bespreken en voor kennisgeving aannemen.
Beslissing Conform

3 IN22-02656 - Uitnodigingen

Advies Bespreken en voor kennisgeving aannemen.
Beslissing Conform

4 IN22-02667 - Gedoogbeslissing Aarleseweg 34
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Advies Het college van B en W besluit:

1. Het in de collegevergadering van 2 augustus 2022 genomen 
gedoogbesluit stal 5 Aarlseweg 34 als volgt te bekrachtigen;

2. Het gebruik van Stal 5 op de locatie Aarleseweg 34 voor de 
bedrijfsvoering van Fokkerij Centrum Nederland BV met onmiddellijke 
ingang voorwaardelijk te gedogen tot uiterlijk 1 februari 2023.

3. Daaraan de volgende voorwaarden te verbinden:

- Gedoogde verklaart schriftelijk zich aan de aan het gedoogbesluit 
verbonden voorwaarden te houden;

- Gedogen geschiedt met inachtneming van de beginselplicht 
handhaving wanneer handhavingsverzoeken worden ingediend;

- Stal 4 en 5 mogen alleen dan tegelijkertijd in gebruik zijn voor zover en 
wanneer beide stallen een directe en volledige juridische grondslag 
hebben om in bedrijf te zijn;

- Op het moment dat stal 5 zonder volledige rechtstitel in bedrijf is dient 
stal 4 inclusief de daaraan verbonden mestputten volledig te zijn 
leeggehaald, schoongemaakt en gehouden;

- Het gebruik van stal 5 wordt slechts gedoogd tot een gebruik ten 
behoeve van maximaal 108 beren;

- Gedoogde houdt het bevoegd gezag steeds onverwijld op de hoogte 
van alle feiten en omstandigheden waarvan hij redelijkerwijs kan 
vermoeden dat die informatie van belang is voor het bevoegde 
gezag(hieronder valt in ieder geval het verloop van de virusbesmetting 
en de bestrijding daarvan).

Beslissing Conform

5 IN22-02554 - Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Best 2021
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Advies Het college van B en W besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het 
bestemmingsplan Buitengebied Best 2021 betrekking heeft;

2. Het aangevulde Plan-MER bestemmingsplan Buitengebied Best 2021 
vast te stellen;

3. De Nota van zienswijzen vast te stellen;

4. In te stemmen met de Nota ambtshalve wijzigingen;

5. De Landschapsinvesteringsregeling 2019 aan te vullen met de 
categorie vergroten bijgebouwen bij een woning zonder sloop en de 
daaraan verbonden regels;

6. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Best 2021' met 
identificatienummer NL.IMRO.0753.bpbuitengebied-VG01 gewijzigd vast 
te stellen

Beslissing Conform

6 IN22-02441 - Besteding budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Advies Het college van B en W besluit:

1. Kennis te nemen van (een deel van) de besteding van het budget 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

2. De gemeenteraad per brief informeren over de onder 1 genoemde 
bestedingen.

Beslissing Conform

7 IN22-02651 - Beantwoording schríftelijke vragen van D66 over het Noodfonds/Stichting Urgente 
Noden.

Advies Het college van B en W besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen 
van D66 over het noodfonds en de Stichting Urgente Noden.

Beslissing In afwijking.
Aantekeningen Aanpassen beantwoording vraag 3 in overleg met portefeuillehouder.

Daarna RIB aanbieden ter ondertekening en verzending.

8 IN22-02658 - Beleidsregels eenmalige energietoeslag Best 2022-2023

Advies Het college van B en W besluit:

1. in te stemmen met de beleidsregels eenmalige energietoeslag Best 
2022-2023.

Beslissing Conform
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9 IN22-02649 - Beantwoording schríftelijke vragen D66 over bestemmingsplanwijziging Dorpsplein 
tbv Samen Gaan

Beslissing Aanhouden

10 IN22-02260 - Vaststellen verordening commissie ruimtelijke kwaliteit

Advies Het college van B en W besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. Adviespunt 1 uit het raadsvoorstel over te nemen en de Verordening 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Best 2022 vast te stellen.

2. Adviespunt 2 uit het raadsvoorstel over te nemen en het college te 
mandateren voor het benoemen van leden en plaatsvervangers van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Beslissing Conform

011 Diverse zaken te bespreken

Advies Bespreken

012 Communicatie

Advies Bespreken

Voorzitter Hans Ubachs
Secretaris Emiel Knoop
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