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Besluit

Grondruil Enexis Kardinaal
van Rossumstraat

Het college stemt in met een grondruil met
Enexis Netbeheer. Nabij de Kardinaal van
Rossumstraat, achter huisnummer 2A, staat een
nutsgebouw van Enexis op gemeentelijke grond.
Het betreft een perceel ter grootte van circa 14
m². Om de juridische eigendomssituatie in
overeenstemming te brengen
met de feitelijke situatie is besloten een grondruil.
Het college stelt de gemeenteraad voor om
mevrouw N. Fouchier uit Breda per 1 maart 2020
te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van Stichting Bravoo. Met deze benoeming wordt
voorzien in de invulling van een vacature die bij
de Raad van Toezicht is ontstaan.
Het college stemt in met de adviesnota
scenario's beleidsontwikkeling begraafplaatsen
en legt deze voor aan de gemeenteraad.
Het college stemt in met het plan van aanpak
eikenprocessierups voor 2020 en stelt de
hiervoor benodigde middelen ter beschikking.
Het plan gaat niet alleen uit van het verwijderen
van nesten, maar juist ook op preventie en het
bevorderen van de aanwezigheid van natuurlijke
vijanden waardoor er minder nesten ontstaan.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten in navolging van de
samenwerkingsovereenkomst tussen VNG en
Afvalfonds Verpakkingen te kiezen voor behoud
van aansluiting bij Midwaste. In het kader van de
raamovereenkomst verpakkingen zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en
vermarkting van kunststof verpakkingsafval.
De gemeenten in de regio Hart van Brabant
hebben dit ondergebracht bij een publiek
regieorgaan, zoals is geregeld met Midwaste.
Het college heeft besloten medewerking te
verlenen aan het verzoek voor de realisatie van
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Doelstraat woning ruimte
voor ruimte

een ruimte voor ruimte woning aan de
Doelstraat. Initiatiefnemer dient bij de indiening
van de juridische procedure paragraaf op te
nemen dat de ontwikkeling met de directe
omwonenden kenbaar is gemaakt.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 3 maart 2020.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

