
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 augustus t/m 28 augustus 2018 

 
Datum aanmaak: 28 augustus 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018053424 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 21 augustus 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 8 t/m 21 

augustus 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 8 t/m 21 augustus 2018 vast te 

stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018051489 Huurovereenkomst De Beiaard. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de bestaande huurovereenkomst per 1 februari 2018 uit te 

breiden met 95m2, de extra kosten bedragen € 10.500,= per 

jaar; 

2. een budget op te nemen voor facilitaire zaken van € 4.800,= 

per jaar; 

3. een budget op te nemen van € 2.500,= per jaar voor 

noodzakelijk huurdersonderhoud. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018053606 Notitie Bouwstenen voor een effectieve samenwerking 

Metropoolregio Eindhoven. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de notitie; 

2. standpunt bepalen in hoeverre het college zich kan vinden in de 

bouwstenen en de beschreven Governance; 

3. dit bespreken met de raadscommissie Algemene Zaken & 

Control op 6 september ter voorbereiding op de Peel- en 

regionale bijeenkomsten op 1 oktober respectieveljk 31 oktober 

2018.  

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018046722 Nieuwe locatie K.C. de Peel (Beekstraat 30 Ommel). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een 

hondenoefenterrein op het perceel aan Beekstraat 30 in Ommel; 

2. dat de gemeente de kosten draagt voor de benodigde 

bestemmingsplanprocedure inclusief onderzoekskosten;  

3. dat de gemeente het bestaande gebouw sloopt en de 

ondergrond middels een recht van opstal voor een periode van 

30 jaar overdraagt aan K.C. de Peel;  

4. het aangrenzende grasveld middels een bruikleenovereenkomst 

in gebruik te geven aan K.C. de Peel; 

5. het verzoek van K.C. de Peel voor een tegemoetkoming in 

kosten voor de aansluiting van nutsvoorzieningen aan de 

Dennendijk te weigeren. 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018050394 Aanvraag fonds tekortgemeenten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit een aanvraag 

in te dienen bij het fonds tekortgemeenten conform bijgevoegde 

Excel-format. 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018052114 Voorstel bijstelling begroting 2018 ZVHHBZO en Jaarverslag 2017 en 

Financiële verantwoording 2017 ZVHHBZO. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. voor kennisgeving aan te nemen Voorstel bijstelling begroting 

2018 Zorg -en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) en 

indexering gemeentelijke bijdragen; 

2. voor kennisgeving aan te nemen het Jaarverslag 2017 en 

Financiële verantwoording 2017 ZVHHBZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


