
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 maart t/m 20 maart 2018 

 
Datum aanmaak: 20 maart 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018015461 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 13 maart 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 7 t/m 13 maart 2018 vast te stellen; 

2.  de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

7 t/m 13 maart 2018 vast te stellen. 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018013422 Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing zendtijd 

Omroep SIRIS 2018-2023. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met het positieve advies aan het 

Commissariaat voor de Media voor de zendtoewijzing aan SIRIS 

voor een periode van 5 jaar (2018-2023);  

2. het presidium te verzoeken dit voorstel te agenderen voor de 

Commissie AZ&C van 24 mei a.s. en de Raadsvergadering van 5 

juni a.s. 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011400 Principeverzoek Antoniusstraat 35. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen 

medewerking te verlenen aan het verzoek om een woning te realiseren 

op het perceel E 2988 gelegen aan de Antoniusstraat. 
 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018014801 Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en 

extremisme Oost-Brabant. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het aangaan van het Convenant persoonsgerichte aanpak 

voorkoming radicalisering en extremisme Oost-Brabant. 

 

  



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018015818 Bestuursovereenkomst gemeenten Asten, Deurne, Helmond en 

Someren, inzake subsidiëring van de Stichting Bibliotheek Helmond-

Peel 2018-2020. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de concept Bestuursovereenkomst gemeenten Asten, Deurne, 

Helmond en Someren inzake subsidiëring van de stichting 

Bibliotheek Helmond-Peel 2018-2020; de overeenkomst te 

ondertekenen door de burgemeester. 

 

 

 

 

 

 


