
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 mei t/m 21 mei 2019 

 
Datum aanmaak: 21 mei 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019031941 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 mei 2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 8 t/m 14 mei 2019 vast te 

stellen; 

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

van 8 t/m 14 mei 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019030472 

Onderwerp: Verkeersluwe Markt. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de oplossingsrichtingen voor een verkeersluwe Markt zoals 

opgenomen in de notitie 'Verkeersluwe Markt' en deze voor wensen en bedenkingen 

voor te leggen aan de commissie Ruimte op 11 juni 2019. 

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

van 11 juni 2019 te plaatsen voor wensen en bedenkingen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019031250 

Onderwerp: Informatie groot burgerinitiatief Processiepark Ommel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen en in te stemmen met de informatie over het burgerinitiatief 

renovatie, herstel en uitbreiding Processiepark Ommel; 

2. het presidium te verzoeken bijgevoegd informerend voorstel rechtstreeks te 

agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2019; 

3. het presidium te verzoeken in te stemmen met een informatieve presentatie aan de 

raad tijdens de vergadering van 25 juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019030456 

Onderwerp: Voorschoolse voorziening Ommel en huurovereenkomsten 

voorschoolse voorzieningen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. voor 3 jaar een subsidie beschikbaar te stellen aan Korein Kinderplein t.b.v. de 

instandhouding van de voorschools voorziening in Ommel met een maximum 

subsidiebedrag van € 4.449,= per jaar. Na 3 jaar vindt er een evaluatie plaats en 

wordt er een nieuw besluit genomen over het verstrekken van subsidie waarbij de 

ontwikkelingen SHP en kindcentrum worden meegenomen;    
2. tot het aangaan van de huurovereenkomsten voorschoolse voorzieningen.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019032240 

Onderwerp: Vaststellen Verordening Speelautomatenhal Asten 2019 en 

intrekken verordening Speelautomatenhallen 2003. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept Verordening Speelautomatenhal Asten 2019 inclusief 

toelichting; 

2. het presidium te verzoeken de Verordening te plaatsen op de agenda van de 

commissie Algemene Zaken en Control van 13 juni 2019 en de raad van  

25 juni 2019.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019032623 

Onderwerp: Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel 

huishouden 2020-2023. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023 te  

plaatsen op de agenda van de commissie AZC van 13 juni 2019 en de agenda van de  

raad van 2 juli 2019. 

 

 


