
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 april t/m 23 april 2019 

 
Datum aanmaak: 23 april 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019024993 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 10 t/m 16 april 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 10 t/m 16 april 2019 vast te 

stellen; 

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

van 10 t/m 16 april 2019 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019024445 

Onderwerp: Uitvoering van het project Dynamisch Uitvoeringsprogramma 

Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, editie april 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Voortgangsrapportage 

Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, editie april 

2019, vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019023751 

Onderwerp: Uitbreiding kloostercomplex Missiezusters met tijdelijke 

zorgwoningen. 

 

Besluit: 

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

aan de uitbreiding van het kloostercomplex van de Missiezusters met acht tijdelijke  

zorgwoningen voor een periode van maximaal 10 jaren.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019023386 

Onderwerp: Bodemonderzoek Kruisbaan 4 te Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het doorschuiven van het uitvoeren van een aanvullend 

bodemonderzoek ten behoeve van de herbestemming van de Kruisbaan 4 te Heusden 

tot na de vaststelling van het wijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging 

Kruisbaan 4'; 

2. in te stemmen met voorliggende aanvulling op anterieure overeenkomst  

AOVK18-0623.  



 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019025315 

Onderwerp: Begroting inkoopsamenwerking Peel-Helmond-Dommelvallei. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de bestuurlijke nieuwsbrief Inkoopsamenwerking 

Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+ waarin het programma voor deze 

inkoopsamenwerking in 2019 toegelicht wordt; 

2. de begroting 2019 voor de inkoopsamenwerking Peelgemeenten-Helmond-

Dommelvallei+ vast te stellen; 

3. de gemeente Helmond voor de tijdelijkheid aan te wijzen als budgetbeheerder en 

penvoerder voor de regionale samenwerking Peelgemeenten-Helmond-

Dommelvallei+, totdat er definitieve besluitvorming over de governance 

plaatsgevonden heeft; 

 

4. de eerder voor het werkplan 21VoordeJeugd 2017-2020 gereserveerde middelen 

als dekking hiervoor aan te wenden en concreet voor de gemeente Asten een 

bedrag van € 4.679,80 uit de begrotingspost uitvoeringskosten jeugd DVO 

Eindhoven(606712100/4432400) te reserveren; 

 

     5.        het resterende bedrag van € 4.587,49 dat oorspronkelijk begroot was voor het 

werkplan 21VoordeJeugd 2017-2020 in reserve te houden voor eventuele 

nakomende kosten voor de inrichting van de samenwerkingsstructuur en 

governance voor de inkoopsamenwerking Peelgemeenten-Helmond-

Dommelvallei+, waarover eind september 2019 een voorstel volgt. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019025184 

Onderwerp: Zienswijze Ondernemingsplan 2020 Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het 1e concept Ondernemingsplan 2020 van Senzer voor zienswijze voor te leggen 

aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. het presidium te verzoeken het ondernemingsplan als nagekomen stuk te agenderen 

voor de eerstvolgende commissievergadering Burgers van 6 mei 2019 en de 

raadsvergadering van 21 mei 2019. 

 

 

 


