
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 september t/m 17 september 2019 

 
Datum aanmaak: 17 september 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019055975 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4 t/m 10 september. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 3 t/m 10 september 2019 vast 

te stellen; 

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

3 t/m 10 september 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019055519 

Onderwerp: Principeverzoek ontwikkelen Ruimte voor Ruimte kavels op 

Meijelseweg 66a in het kader van VAB pilot Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  in te stemmen met het principeverzoek om Ruimte voor Ruimte kavels te 

ontwikkelen op de locatie Meijelseweg 66a te Heusden in het kader van de VAB-pilot 

Heusden; 

2. in te stemmen met de voorwaarden zoals deze door de Ruimte voor Ruimte 

maatschappij worden gesteld.  

 
 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019056637 

Onderwerp: Zienswijze herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer en 

Meerjarenraming 2021-2023. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de (herziene) Ontwerpbegroting 2020 Senzer inclusief Meerjarenraming 2021-2023 

voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd 

raadsvoorstel; 

2. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers van 7 oktober 2019 en de agenda van de raad van 22 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019053964 

Onderwerp: Bestuursopdracht GGD Brabant Zuidoost. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de bestuursopdracht van 

de GGD; 

2. de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de 

bestuursopdracht van de GGD; 

3. een principebesluit te nemen onder voorwaarden (benoemd onder randvoorwaarden) 

om de JGZ 0-4 als gemeenschappelijke taak onder te brengen bij de GGD per 

1.1.2021; 

4. een door de GGD te vormen stuurgroep te mandateren om de gesprekken 

vooruitlopend op de overdrachtsgesprekken te starten tussen de GGD, ZuidZorg en 

Zorgboog; 

5. de externe woordvoering namens de 21 colleges (als collectief) te laten lopen via de 

voorzitter van de GGD; 

6. de berekening van de hoogte van de inwonersbijdrage voor de uitvoering van het 

programma Publieke Gezondheid aan te passen waarbij vanaf 2021 rekening wordt 

gehouden met mutaties in inwonersaantallen; 

7. een eenmalige kapitaalinjectie in 2020 aan de GGD te verstrekken van 1 euro per 

inwoner ter verbetering van de organisatie en bedrijfsvoering van de GGD. 

8. de besluitvorming over het flexibel budget na 3 jaar bij het Algemeen Bestuur van de 

GGD te beleggen. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019048657 

Onderwerp: Vaststellen Nota bomenbeleid module Kwaliteitshandboek bomen 

en bomen en bouw. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Nota bomenbeleid module 

'Kwaliteitshandboek bomen en bomen en bouw' vast te stellen. 

 


