Actielijst vergadering Dorpsoverleg Lierop d.d. 21-10-2021
Agendapunt

Toelichting

Actie

Ingelast
agendapunt; actie
besluitenlijst dec
2020

Enkele punten overnemen van lijst december.

Punt 4

Gesprek gemeente convenant
dorps/wijkraden. Plaatsgevonden op 5 oktober
2021

Participatiewijzer wordt
verder uitgewerkt en
toegespitst op dorps- en
wijkraden. We vragen de
communicatie
medewerker van de
gemeente om de wijzer
te komen presenteren
wanneer deze klaar is.

Gesprek college Someren

Vraag voor begrip van
onderbezetting. Er is
budget voor het
aannemen van personeel
maar er zijn geen
mensen te krijgen. Ze
erkennen dat er zaken
blijven liggen of
vertraging oplopen.
Gesproken over
herbestemming
buitengebied. Brengt
heel veel onrust bij de
burger. Gemeente heeft
toegezegd een schrijven
te publiceren via
slaponline met als doel
de burger te informeren
over hoe de procedure
precies loopt.

Aanbod meetstations

Dit aanbod is
doorgegeven aan Lierop
Leeft. Zij hebben een
nieuwe werkgroep “geur
en fijnstof”

Corona vergoeding

We zijn met €7200
gecompenseerd voor

1

inkomstenderving door
de coronasluiting.
Punt 5

WBTR Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen

De notitie WBTR is aan
de orde gesteld in de
vergadering van 21
oktober 2021 en er is een
vraag over gesteld. De
vraag gaat over het
grensbedrag voor
inkoop. Wat is
werkbaar?

Punt 6

Bestemming Henricushof

Brief opgesteld door DB
en reactie op ontvangen
van het college. College
zou deze brief bespreken
in het half jaarlijks
overleg met Wocom. Nu
toegezegd dat het in het
overleg van november
wordt besproken.
Werk in de huiskamer in
Henricushof is volop in
uitvoering. Op 13 en 14
november wordt de
nieuwe huiskamer
geopend.
Zou het Steunpunt niet
beter passen bij
Dorpscoöperatie Lierop
Leeft? Deze vraag is
voorgelegd aan het
bestuur van Lierop Leeft.
Er moeten nog enkele
zaken uitgezocht worden
maar het voornemen is
er om het steunpunt
over te dragen aan
Lierop Leeft.

Punt 7 Rondvraag

Geluidscherm A67

Als er vanuit de
gemeente
beantwoording van de
vragen binnen komt, die
gesteld zijn op de
informatieavond van 19
oktober, en er is reden
voor agenderen dan
2

Stefan Adriaans; verzekering voor
bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor
verenigingen. Is dit nu de WBTR in werking
treedt niet allemaal dubbel op?
Jan Steenbakkers; deel van buitengebied is uit
de herziening bestemmingsplan buitengebied
gelaten. De visie voor dit gebied zou nog niet
ontwikkeld zijn.
Is dit nog steeds voorkeurgebied voor
bedrijventerrein?
Handtekeningenactie voor bezorgdheid over
deelgebied 4 herziening bestemmingsplan
buitengebied.

Toon van de Ven namens werkgroep wonen;

doen we dat in een
volgende vergadering.
Dit is binnen het
dorpsoverleg goed
geregeld.

DB gaat navraag doen bij
de gemeente waarom dit
gebied eruit gehouden is.
Dit is aan de orde
gekomen in de
raadsvergadering van
november. Dit gebied
wordt apart behandeld
vanwege de vele
bedrijfjes die hier nu
zitten…..
Op 16 november
informatieavond wonen.

Volgende vergadering: Nader te bepalen in afwachting van de ontwikkelingen van corona.
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