
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 t/m 14 maart 2017 

 
Datum aanmaak: 14 maart 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005872 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 22 februari t/m  

7 maart 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 22 februari t/m 7 maart 2017 vast te 

stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      22 februari t/m 7 maart 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001514 Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers van 

welzijnsorganisatie Onis. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het gratis verstrekken van een VOG aan de vrijwilligers van 

welzijnsorganisatie Onis. 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005456 Verzoek vervroegde aflossing lening Unitas. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het verzoek tot vervroegde aflossing van de lening door 

Unitas.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005551 Huisvesting arbeidsmigranten Prinsenmeer. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. te verklaren het voornemen te hebben om met gebruikmaking 

van de afwijkingsbevoegdheid ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 

2 Wabo de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor 

het realiseren van voorzieningen voor de huisvesting van 



 

maximaal 500 arbeidsmigranten op een afgescheiden gedeelte 

van Prinsenmeer gedurende een periode van maximaal 10 jaar; 

2. de commissie AZ&C te verzoeken wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken omtrent het voornemen als genoemd onder 

punt 1, conform bijgevoegd commissievoorstel. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005879 Planschadeclaim Pastoor van Ervenstraat 46. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van het bijgaande planschadeadvies van SAOZ 

ten aanzien van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade 

ingediend door de eigenaren van de woning gelegen aan de 

Pastoor van Ervenstraat 46 te Ommel; 

2. Conform het definitieve advies van SAOZ een tegemoetkoming 

in planschade toe te kennen aan aanvragers ter hoogte van 

€ 3.750, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf  

31 december 2015 en het betaalde recht van € 300,-- terug te 

betalen.  

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004349 Principeverzoek Diesdonk 41. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de gevraagde bestemmingswijziging 

voor Diesdonk 41, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005296 Collegeadvies inzake bezwaarschrift Meijelseweg 47. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

bezwaarschrift ongegrond verklaren conform het advies van de 

bezwarencommissie en bezwaarmaker hieromtrent schriftelijk 

informeren. 

 

 

 

  



 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005654 Aanvraag omgevingsvergunning Lovar, Gezandebaan 52a in 

Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om de 

aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de 

varkenshouderij op de locatie Gezandebaan 52a in Heusden te 

verlenen.   

 

 

 

 


