
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 t/m 2 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 2 mei 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011550 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 19 tm 25 april 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 19 t/m 25 april 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      19 t/m 25 april 2017 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010103 Aankoop perceel N 265 ten behoeve van bestemmingsplan 

Loverbosch fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de overeenkomst tot aankoop van het perceel N 265 via de 

commissie ruimte aan de raad voor te leggen voor wensen en 

bedenkingen; 

2. de raad voor te stellen de voor de aankoop benodigde financiële 

middelen beschikbaar te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017005827 Voorontwerpbestemmingsplan Asten Loverbosch fase 2 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit 

1. in te stemmen met de conclusies van de beknopte mer-

beoordeling en afzien van nadere analyse in een MER of mer-

beoordeling; 

2. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Asten 

Loverbosch fase 2 2016 en dit vrij te geven voor inspraak en 

vooroverleg; 

3. het voorontwerpbestemmingsplan Asten, Loverbosch fase 2 

2016 voor advies voor te leggen aan de commissie Ruimte. 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009870 Voorontwerpfase bestemmingsplan omvorming Industrielaan/Prins 

Bernhardstraat. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het vervangen van de voorontwerpfase van 

het bestemmingsplan "ontwikkeling Industrielaan - Prins 

Bernhardstraat" door een omgevingsdialoog; 

2. op hoofdlijnen in te stemmen met het (stedenbouwkundig) plan 

"ontwikkeling Industrielaan - Prins Bernhardstraat"; 

3. het plan na interne toetsing van de sectorale aspecten vrij te 

geven voor vooroverleg; 

4. het plan voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de 

Commissie Ruimte van 6 juni 2017.  

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010894 Verkeersveiligheid bij zebrapaden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het verbeteren van de uniformiteit en 

veiligheid bij zebrapaden; 

2. in te stemmen met de uitvoering van optie 1 zoals bijgevoegd 

bij dit voorstel.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011260 Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Blink. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit 

1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen bestuur 

Blink om in te stemmen met de voorgenomen toetreding van 

Heeze-Leende tot de gemeenschappelijke regeling Blink 2017; 

2. In te stemmen met de voorgenomen wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Blink 2016 

3. In te stemmen met het ontwerp- raadsvoorstel waarbij de 

gemeenteraad gevraagd wordt toestemming te geven tot het 

wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Blink 2016 

4. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad als college het 

besluit te nemen tot vaststelling van de gewijzigde 

gemeenschappelijk regeling Blink 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017002499 Principeverzoek verhuizing slijterij Astein naar Emmastraat 51/53. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan: 

1. het oprichten van maximaal 2 appartementen op de eerste 

verdieping van de Emmastraat 53; 

2. het verplaatsen van slijterij Astein van de Hemel 4 naar de 

Emmastraat 51/53 en daaraan gekoppeld het omzetten van 

detailhandelsbestemming van de Hemel 4 ten behoeve van het 

oprichten van maximaal 2 grondgebonden woningen; en 

3. het op termijn omzetten van de huidige bestemming van de 

Hemel 6 ten behoeve van het oprichten van maximaal 1 

grondgebonden woning. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011468 Voorkeursalternatief N279. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van Burgemeester & wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het gekozen voorkeursalternatief voor de 

N279; 

2. de commissie Ruimte op 6-6-2017 te informeren over het 

voorkeursalternatief. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009824 Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Ommel 

Recreatiepark Prinsenmeer 2017'; 

2. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de in 2014 

ontvangen vooroverleg- en inspraakreacties; 

3. in te stemmen met de doorgevoerde (ambtshalve) wijzigingen; 

4. het presidium te verzoeken het ontwerpbestemmingsplan voor 

wensen en bedenkingen te plaatsen op de agenda van de 

commissie Ruimte van 6 juni 2017; 

5. het ontwerpbestemmingsplan 'Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 

2017', na behandeling in de commissie Ruimte van 6 juni 2017, 

gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 

 

 

  



 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010647 Verzoek medewerking waterbassin met zonnepanelen 

glastuinbouwgebied Bleekerweg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het verzoek om een waterbassin met 

zonnepanelen te realiseren in het glastuinbouwgebied aan de 

Bleekerweg op perceel P384. 

 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010727 Tussentijdse rapportage voorjaar 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot vaststelling van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017;  

2. de begroting 2017 te wijzigen conform advies; 

3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op 

de agenda van de commissie AZC van 8 juni 2017 en de agenda 

van de raad van 27 juni 2017. 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011018 Concept jaarverslag 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  kennis te nemen van het concept-jaarverslag 2016; 

2.  de winstbestemmingen voor 2016 vast te stellen. 

 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009744 Achtervangovereenkomst generieke garantstelling leningen 

Bergopwaarts. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te 

stellen om het bedrag in de achtervangovereenkomst vast te stellen 

op € 30,8 miljoen. 

 

 

  



 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010659 Wateroverlast Voorste Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport "Maatregelen wateroverlast 

Voorste Heusden in Heusden"; 

2. Maatregelen betrekken bij de meerjarenbegroting van de 

voorjaarsnota;  

3. Het rapport "Maatregelen wateroverlast Voorste Heusden in 

Heusden" ter informatie aanbieden aan de commissie Ruimte. 

 

 

Accommodaties / Gebouwen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011143 Renovatie Jeugdgebouw Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de definitieve investeringsraming voor de 

renovatie van het jeugdgebouw Heusden; 

2. aan de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te 

stellen van € 256.663,=  te dekken uit de reserve eenmalige 

besteding.  

3. in te stemmen met het aanvragen van de 

Omgevingsvergunning, dit vooruitlopend op de goedkeuring van 

de gemeenteraad.   

 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011231 Jaarrekening Blink 2016, begroting 2017 Blink en 

meerjarenbegroting Blink 2018-2021. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de  

jaarrekening Blink 2016, de concept begroting 2017 en de 

meerjarenbegroting Blink 2018-2021 ter kennis te brengen van de 

raad. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011328 Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig 

schoolverlaten en schoolverzuim. 

 

 BESLUIT: 

 Het college besluit kennis te nemen van het Regiojaarverslag 

Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en 

schoolverzuim en dit jaarverslag ter kennisname te brengen van de 

commissie Burgers.   

 

 



 

 

 

 

Inkoop 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004495 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van Burgemeester en Wethouders besluit tot: 

1. Het vaststellen van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT 

(GIBIT). 

2. Het intrekken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden ICT 

2013. 

 

 

 

 

 


