
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 januari t/m 29 januari 2019 

 
Datum aanmaak: 29 januari 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019005807 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 16 t/m 22 januari 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 16 t/m 22 januari 2019 vast te 

stellen; 

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

van 16 t/m 22 januari 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019004854 

Onderwerp: Kadernota 2020 Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de Kadernota te plaatsen op de agenda van de 

commissie Burgers van 11 februari 2019 en de agenda van de raad van 26 februari 

2019; 

2. aan de raad voor te stellen om in afwachting van het herijkings- en evaluatietraject 

kennis te nemen van de Kadernota 2020 GR Peelgemeenten.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019001864 

Onderwerp: Scenario onderzoek naar onderbrengen doorgaande lijn 

jeugdgezondheidszorg. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de bestuursopdracht aan de GGD; 

2. kennis te nemen van het procesplan aangaande het onderzoek rond het inbesteden 

van de doorgaande lijn jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant Zuidoost; 

3. in te stemmen met de brief aan de huidige aanbieders JGZ voor 0-4 jarigen om de 

uitvoerende organisatie te informeren over deze ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019005601 

Onderwerp: Concept begroting 2019 Stichting PlatOO. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de concept  

begroting 2019 van Stichting PlatOO en middels een brief aan Stichting PlatOO te laten  

weten geen behoefte te hebben aan een overleg.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019006330 

Onderwerp: Beleidskader VTH en uitvoeringsprogramma VTH. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot vaststelling van het beleidskader VTH 2019; 

2. tot vaststelling van het uitvoeringsprogramma VTH 2019; 

3. dit via een separaat voorstel ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019002616 

Onderwerp: Aansluiten BSOB bij Peelland Interventie Team (PIT). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met toetreding van 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) tot het Convenant betreffende integrale  

overheidshandhaving (PIT) van 16 oktober 2016.  

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019001813 

Onderwerp: Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit aan te sluiten bij de Landelijke  

Aanpak Adreskwaliteit. 

 


