
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 augustus t/m 7 augustus 2018 

 
Datum aanmaak: 14 augustus 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018050067 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 25 t/m 31 juli 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 25 t/m 31 

juli 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 25 t/m 31 juli 2018 vast te stellen. 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018043428 Wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur en Handboek 

Kabels en Leidingen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken om de Wijzigingen Verordening 

Ondergrondse Infra te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte van 4 september a.s. en de agenda van de raad van    

25 september a.s.. 

2. het handboek Kabels en Leidingen 2018 vast te stellen en het 

Handboek Kabels en Leidingen 2015 in te trekken en dit besluit 

in werking te laten treden op de eerste dag na de dag van 

bekendmaking. 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018045202 Zienswijze Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken het Ontwerp Regionaal 

Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 te plaatsen op de 

agenda van de commissie AZC van 6 september en de agenda 

van de raad van 25 september. 

2. de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te 

dienen ten aanzien van het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 

Oost-Brabant 2019-2022. 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018038629 Onderzoek Nationale ombudsman naar de kwaliteit van de 

schulddienstverlening door gemeente. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. kennis te nemen van het onderzoek van de Nationale 

Ombudsman 

2. kennis te nemen van de reactie vanuit de Peelgemeenten op de 

vragenlijsten voor het vervolgonderzoek 

3. de raad te informeren over het onderzoek van de Ombudsman 

en de reactie vanuit de Peelgemeenten op de vragenlijsten voor 

het vervolgonderzoek.  

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029988 Inkoopstrategie CAV. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept raadsvoorstel ter vaststelling 

'Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende 

Verzekering'; 

2. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel te 

agenderen voor de commissie Burgers van 3 september en de 

raadsvergadering van 25 september 2018; 

3. onder voorwaarde dat de raad de verordening heeft vastgesteld 

neemt het college het volgende aanwijzingsbesluit:  

a. de onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale 

Zorgverzekeraars groep (CZ ) voor de periode van 1 januari 

2019 tot en met 31 december 2023 aan te wijzen als de 

partij die de Collectieve aanvullende verzekering aanbiedt;  

b. het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten te 

mandateren om namens de gemeente een 5-jarige 

overeenkomst aan te gaan met CZ op grond van een 

uitsluitend recht. 

 

 

 

 


