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Onderwerp

Besluit

Ter inzage legging
ontwerpbestemmingsplan
Lage Ham 160

Het college stemt in met het ter inzage leggen van
het ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 160.
Omwonenden worden geïnformeerd middels een
informatiebrief. Ook wordt een publicatie
opgenomen in de gemeentelijke informatiekrant. Het
betreft een verzoek voor het realiseren van een
nieuwbouwwoning naast de bestaande woning op
het perceel Lage Ham 160. Om medewerking te
kunnen verlenen aan het verzoek is het doorlopen
van een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk.
Het college stemt in met het advies van een
onafhankelijk deskundige betreffende de aanvraag
voor een tegemoetkoming in planschade.
De aanvrager stelt schade te ondervinden ten
gevolge van het vaststellen van bestemmingsplan
'Hoge Ham 83'. De deskundige adviseert een
tegemoetkoming van € 1.100,00. Met de
projectontwikkelaar van het plan Achter de Hoge
Ham (ter plaatse van de voormalige woning Hoge
Ham 83) is een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten op basis waarvan deze
tegemoetkoming in schade verhaald kan worden.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant.
Het college stemt in met de begroting 2020 van de
GGD Hart voor Brabant. Het college stemt in met
het voornemen van de GGD Hart voor Brabant om
deel te nemen aan de coöperatie in de gemeente 'sHertogenbosch. De gemeenteraad ontvangt
hierover een advisnota.
Het college stemt in met actualisatie van de
gemeenschappelijke regeling voor de regionale
ambulance voorziening in Midden-West-Noord
Brabant en legt een raadsvoorstel ter besluitvorming
voor aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt de
raad gevraagd een zienswijze uit te brengen op de
begroting 2020 en worden de jaarstukken 2018 ter
kennisname aangeboden. De regionale ambulance
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Regionale ambulance
voorziening

voorziening Brabant Midden-West-Noord is een
gemeenschappelijke regeling tussen 46 gemeenten
in de provincie Noord-Brabant.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 21 mei 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

