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Team Onderwerp Aanleiding of Samenvatting Besluit
AO Ontwerp milieuvergunning 

Marcogas ter inzage
Marcogas heeft een aanvraag milieuvergunning ingediend voor het realiseren van zijn 
nieuwe gasvulbedrijf. Deze aanvraag milieuvergunning ziet op de huidige 
uitbreidingslocatie in Bakel. De vergunning voldoet aan het vastgestelde 
bestemmingsplan. Het bedrijf moet voldoen aan het Besluit externe veiligheid (Bevi) 
inrichting. In de wet zijn extra bepalingen opgenomen om zorg te dragen dat men voldoet 
aan de Best Beschikbare Technieken BBT. Zowel het bestemmingsplan als de 
milieuvergunning is getoetst aan artikel 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid. Het 
bedrijf voldoet met de nieuwe inrichting hieraan. Voor de aanvraag is advies gevraagd 
van diverse deskundigen. Daarnaast is advies gevraagd van de Veiligheidsregio. Het 
advies van de veiligheidsregio is geheel verwerkt in de maatwerkvoorschriften van de 
milieuvergunning zodat bij een eventuele calamiteit men alle voorzorg middelen heeft 
getroffen en een ieder weet wat men moet doen. Hiermee is het groepsrisico en 
plaatsgebonden risico zoals aangeduid in de QRA tot een minimum beperkt en 
acceptabel te achten. Door het toepassen van de nieuwste technieken vindt er een 
risicoreductie plaats welke passend is voor de omgeving. Met gebruikers uit het gebied is 
contact gelegd over de ontwikkeling. Zo is er een informatieavond gehouden voor 
burgers en verenigingen.

1. Kennis te nemen van de milieuvergunning en de bijbehorende QRA waarin het 
groepsrisico en plaatsgebonden risico inzichtelijk is gemaakt; 
2. Akkoord te gaan met de motivering van het plaatsgebonden risico en groepsrisico 
conform artikel 12 Besluit externe veiligheid inrichtingen; 
3. Ontwerp milieuvergunning Marcogas B.V. met bijbehorende stukken ter inzage te 
leggen conform de wettelijke procedure; 
4. De reeds ingezette (Risico-)communicatie voort te zetten richting omwonenden en 
partijen zowel in- als buiten het risicogebied; 
5. In samenwerking met de Veiligheidsregio het project Marcogas B.V. als pilotproject 
communicatie externe veiligheid aan te melden.

20141111 Notulen B en W 
vergadering

Notulen B en W vergadering 20141111 Het college stelt de notulen volgens concept vast.

BV Managementinformatie 
oktober 2014

De managementinformatie oktober 2014. De managementinformatie oktober 2014 wordt voor kennis aangenomen.
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Team Onderwerp Aanleiding of Samenvatting Besluit
SD Koopkrachttegemoetkoming 

lage inkomens 2014
Het Wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens is door de Eerste Kamer 
aanvaard. Op grond van deze wet hebben personen met een inkomen van ten hoogste 
110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een 
koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014. Het betreft een opdracht in medebewind.  
1. Gemeenten verstrekken in de tweede helft van 2014 aan huishoudens met een 
WWB-, IOAW- of  IOAW-uitkering een eenmalige koop- 
    krachttegemoetkoming. Het betreft een koopkracht- tegemoetkoming van € 100 voor 
een (echt)paar, € 90 voor een alleenstaande ouder en € 70 voor 
    een alleenstaande. De verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming vindt 
ambtshalve plaats (dus zonder aanvraag). De uitvoering gebeurt door de 
    afdeling Werk en Inkomen gemeente Helmond (Werkplein). 
2. Gemeenten verstrekken in 2014 ook aan de overige huishoudens met een inkomen tot 
ten hoogste 110% van het sociaal minimum een eenmalige  
    koopkrachttegemoetkoming. Voor een deel kan dit ook ambtshalve, in ieder geval voor 
een deel zijn dit bekende klanten via bijzondere bijstand of 
    overige minimaregelingen. Voor een deel zijn dit nieuwe klanten die een aanvraag 
kunnen doen, getoetst moeten worden en vervolgens beschikt. De 
    uitvoering ligt bij het team Zorg en Ondersteuning van Peel 6.1.

1. De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 (Zorg en Ondersteuning) en de afdeling Werk en 
Inkomen gemeente Helmond opdracht te geven  
     koopkrachttegemoetkoming voor lage inkomens uit te voeren voor de gemeente 
Gemert-Bakel. 
2. Akkoord te gaan met de kosten op grond van de offerte dd. 10-10-2014. 
3. De kosten te dekken uit het uit de algemene uitkering voor de eenmalige 
koopkrachtregeling 2014 bestemde budget van € 91.237. 
4. Het conceptbesluit Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Gemert-Bakel 2014 vast te 
stellen.

Maatwerkregelling 
chronische zieken 
vergoeding eigen risico 
zorgverzekering 2014

Vanwege het vervallen van de landelijke regelingen CER en Wtcg zijn de gemeenten 
verantwoordelijk geworden voor het opzetten van gemeentelijk maatwerk voor personen 
met een chronische ziekte en/of beperking. Over de uitwerking en het beleid in 2015 zijn 
al diverse besluiten genomen door het college. 
Dit voorstel betreft nog de uitvoering 2014. 

Dit voorstel betreft de uitwerking en aspecten ten aanzien van de uitvoering van de 
Eenmalige tegemoetkoming eigen risico 2014 voor de deelnemers aan de Collectieve 
Aanvullende (zorg)verzekering. Gelet op de noodzakelijke communicatie richting de 
burger over de regeling dient er op korte termijn duidelijkheid te komen over de nadere 
invulling van de regeling.

1. De tegemoetkoming in het eigen risico 2014 conform de uitwerking in de beleidsregel 
(beslispunt 5) te  bepalen op € 100 per persoon; 

2. Actieve communicatie richting de potentiele doelgroep, waaronder het aanschrijven 
van de CER klanten waarvan wij de persoonsgegevens hebben   
    ontvangen via het CAK 

3. In te stemmen de kosten van de eenmalige tegemoetkoming voor chronisch zieken en 
gehandicapten in 2014. 

4. In te stemmen met mandatering van de afdelingsmanager van Zorg en Ondersteuning 
voor het ondertekenen van de overeenkomst met CZ voor 
    uitvoering van de uitbetaling van de ‘Eenmalige tegemoetkoming eigen risico 2014’.   

5. De beleidsregel ‘Eenmalige tegemoetkoming eigen risico 2014’ vast te stellen en op 
de gebruikelijke wijze publiceren;

SPP Beroep op verjaring Een inwoner van de gemeente heeft een beroep op verjaring ingediend voor een strook 
gemeentegrond gelegen aan de voorzijde van zijn woonperceel. Tevens is er via zijn 
Rechtsbijstand een vordering ontvangen om medewerking te verlenen aan de 
inschrijving van de grond in de openbare registers.

1. Geen medewerking te verlenen aan inschrijving in de openbare registers / Kadaster 
2. De verzoekers vorderen om de grond binnen 6 weken te ontruimen en ter beschikking 
te stellen van de gemeente  
3. Indien de verzoekers geen gehoor geven aan beslispunt 2, een juridisch traject te 
starten om de revindicatie van de grond te vorderen 
4. Indien de grond is ontruimd  de grond in te richten als openbaar gebied

wijziging bestemmingsplan 
locatie 'Kloosterweide' 
Milheeze

In het vastgestelde bestemmingsplan 'Bakel, Milheeze en De Rips' is er voor de locatie 
'Kloosterweide' in Milheeze de mogelijk opgenomen voor de realisatie van 4 vrijstaande 
woningen. Inmiddels zijn er 2 kavels voor deze locatie verkocht. Om meer flexibiliteit in 
de verkavelingsmogelijkheden voor het nog te verkopen deel te krijgen dient het 
bestemmingsplan gewijzigd te worden.

- instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan 'Bakel, Milheeze en De Rips' 
voor de locatie Kloosterweide in Milheeze; 
- in afwachting van de uitkomsten van het woonwensenonderzoek in Milheeze met 
kandidaat-kopers een nieuwe verkaveling opstellen.
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Team Onderwerp Aanleiding of Samenvatting Besluit
VT Advies Virmundtstraat Goed Wonen heeft een principeverzoek ingediend om ter plaatse van de hoek 

Virmundtstraat – Wassenaarstraat in Gemert, de bestaande 4 woningen te vervangen 
door een 9 tal wooneenheden in een zogenaamd “Thuishuis” concept.. Omdat daarbij 
het aantal woningen toeneemt, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

1. Voor het principeverzoek op de hoek Virmundtstraat - Wassenaarstraat, onder 
voorwaarden in te stemmen met het ingediende planontwikkeling; 
2. Bovenstaande verzoek op te nemen in het gemeentelijk woningbouwprogramma. 
3. Na aanlevering van de goedgekeurde planstukken (o.a. ruimtelijke onderbouwing, 
verbeelding en de benodigde onderzoeken) en de uitvoering van nader gestelde 
voorwaarden door de initiatiefnemer, het plan in een eerste volgende herziening van het 
bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden” op te nemen; 
4. T.b.v. de bestemmingsplan procedure een planschadeverhaals- en 
exploitatieovereenkomst op te stellen;  
5. Onderliggend principebesluit gedurende één jaar van toepassing te verklaren.

wijzigen gebiedscontract de 
peel 2013-2017

De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa) is een regeling van de 
provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant.  Als een grondeigenaar op 
grond buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, 
dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen. De regeling wordt iedere 4 jaar 
opnieuw vastgesteld d.m.v. ‘Gebiedscontract de Peel’ waarin alle relevante partijen de 
voorwaarden vastleggen waaraan aanvragen worden getoetst.  Gemert-Bakel heeft voor 
de periode 2013-2017 200.000 euro gereserveerd (inclusief de verdubbeling van de 
provincie). Dit bedrag is uitsluitend bestemd voor beheer. Uit inventarisaties van de 
veldcoördinator blijkt dat er onvoldoende vraag is naar beheer. Met andere woorden, het 
geld wordt onvoldoende weggezet. Wel is er vraag naar aanleg van natuur.

1. Bijlage 3 ‘Budgeteisen per financierende gebiedspartij’ van het ‘Gebiedscontract De 
Peel 2013-2017’ aan te passen; 
2. Het criterium ‘budget primair in te zetten ten behoeve van beheer van bestaande 
elementen’ te wijzigen in ‘budget voor beheer van bestaande elementen en voor aanleg 
van nieuwe elementen, waaronder wordt verstaan plantmateriaal en grondwerken’; 
3. De wijziging aan te bieden aan Gedeputeerden Staten van de provincie 
Noord-Brabant.

ODZOB Werkprogramma 
2015

Elk jaar moet vóór 1 december het werkprogramma van de Omgevinsgdienst 
Zuidoost-Brabant vastgesteld worden door het college. De omvang van het 
werkprogramma voor zover het betreft de basistaken in 2015, 206 en 2017 is minimaal 
gelijk aan de omvang zoals deze is ogenomen in de begroting 2015 van de ODZOB. 
Tevens dienen deelnemers die personeel in de ODZOB hebben ingebracht een 
werkprogramma in te dienen dat overeenkomt met de capaciteit van de ingebrachte 
medewerkers.

Het vaststellen van het werkprogramma 2015 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wijzigen bestemmingsplan 
Elsendorpseweg 105 in 
Elsendorp

Er is een verzoek ingediend tot het wijzigen van de bestemming van Elsendorpseweg 
105 in Elsendorp. Gevraagd wordt om in te stemmen met het splitsen van de boerderij 
en het wijzigen van de bestemming ten behoeve van een recreatief bedrijf.

1. Initiatiefnemer vragen om een ruimtelijke onderbouwing van het plan, waarbij rekening 
wordt gehouden met de voorwaarden uit het bestemmingsplan en de Verordening 
Ruimte 2014. 
2. Nadat dit plan getoetst is en akkoord is bevonden de procedure tot wijziging van het 
bestemmingsplan opstarten door het starten van het vooroverleg. 
3. Na ontvangst van de vooroverlegreacties van provincie en waterschap, de 
wijzigingsprocedure art. 3.6 lid 1 onder a Wro opstarten ten behoeve van een vergroting 
van het bestemmingsvlak. 
4. Het ontwerp-besluit na publicatie in het Gemerts-Nieuwsblad, gedurende zes weken 
ter inzage leggen. 
5. Indien geen zienswijzen worden ingediend, besluiten tot vaststelling van het 
wijzigingsplan.  
6. Het vaststellingsbesluit zes weken ter inzage leggen. 
7. Een exploitatie- en planschade-overeenkomst afsluiten met de aanvrager.
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