
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 september t/m 10 september 2019 

 
Datum aanmaak: 10 september 2019 

 

MT 

Zaaknummer: 2019054327 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 28 augustus t/m 3 

september 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 28 augustus t/m 3 september 

2019 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

28 augustus t/m 3 september 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019045042 

Onderwerp: Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw Stichting Prodas, locatie 

Varendonck. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Stichting PlatOO ingediende zienswijze op de voorgenomen 

beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting; 

2. in te stemmen met de beantwooring van deze zienswijze;   

3. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen 

van een krediet voor de realisatie van een nieuwe school voor Stichting Prodas op de 

locatie Varendonck te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 7 

oktober 2019 en op de agenda van de raad van 22 oktober 2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019050325 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Antoniusstraat Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

2. in te stemmen met de (concept)planschadeovereenkomsten voor de adressen 

Antoniusstraat 49 en Waardjesweg 79; 

3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om herbegrenzing van het in 

de Verordening ruimte opgenomen Bestaand stedelijk gebied; 

4. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan te plaatsen op 

de agenda van de commissie Ruimte van 8 oktober 2019 en op de agenda van de 

raad van 22 oktober 2019.  

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019048969 

Onderwerp: Principeverzoek toevoegen 2 appartementen Emmastraat 24. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen 

aan het verzoek voor het toevoegen van 2 appartementen op de bestaande bebouwing 

aan de achterzijde van het pand Emmastraat 24. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019054607 

Onderwerp: Zienswijze "Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau reactivering 

militaire luchthaven De Peel". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit ten aanzien van de procedure die is  

gestart om luchthaven De Peel opnieuw in gebruik te nemen bijgevoegde zienswijze in te  

dienen.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019053245 

Onderwerp: Klimaatbestendig Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken klimaatbestendig Asten; 

2. het presidium te verzoeken om het memo "klimaatbestendig Asten" te agenderen 

voor de commissie Ruimte van 8 oktober 2019. 

 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2019045108 

Onderwerp: Aanbieden  basismetadataschema. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met het gebruik  

van het basismetadataschema voor het overbrengen van digitale gegevens naar het  

RHCe. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019053316 

Onderwerp: Tussentijdse rapportage najaar 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage najaar 2019 vast te stellen; 

2. de begroting 2019 te wijzigen conform advies; 

3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op de agenda's van de 

commissie AZC van 10 oktober 2019 en de raad van 22 oktober 2019. 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019040394 

Onderwerp: Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 

Toerisme & Recreatie 2020; 

2. het presidium te verzoeken de subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 

Toerisme & Recreatie 2020 te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 

7 oktober 2019 en de agenda van de raad van 5 november 2019. 

 

 

 

 

 

 


