
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 januari t/m 5 februari 2019 

 
Datum aanmaak: 5 februari 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019007277 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 23 t/m 29 januari 2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 23 t/m 29 januari 2019 vast te 

stellen; 

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

van 23 t/m 29 januari 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019005447 

Onderwerp: Dorpsondersteuning Ommel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het inzetten van  

een dorpsondersteuner in Ommel voor 4 uur per week. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018073018 

Onderwerp: Borgen Uniek Sporten de Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. deelname aan Uniek Sporten de Peel voor drie jaar te borgen, onder voorbehoud van 

toekenning van een subsidiebedrag van E 20.000,- per jaar door de Provincie Noord-

Brabant; 

2. de financiering ten behoeve van Uniek sporten te dekken uit het budget Lokaal 

Gezondheidsbeleid.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019004641 

Onderwerp: Verkoop reststroken Vlinkert 47, 49 en 51. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de verkoop van 

de grond, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie E, nummer 3071, voor zover  

gelegen achter de woningen Vlinkert 47, 49 en 51, onder de voorwaarden zoals  

opgenomen in bijgaande koopovereenkomst.  

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019006358 

Onderwerp: Informatie groot burgerinitiatief Vorstermansplein met presentatie. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de informatie over het burgerinitiatief Vorstermansplein; 

2. het presidium te verzoeken bijgevoegd informerend voorstel rechtstreeks te 

agenderen voor de raadsvergadering van 26 februari 2019; 

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

raad tijdens de vergadering van 26 februari 2019. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019005647 

Onderwerp: Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost (VRBZO) 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota VRBZO 2020;  

2. het presidium te verzoeken bijgaand raadsvoorstel met bijlagen te plaatsen op de 

agenda van de commissie AZC van 28 maart 2019 en de raad van 16 april 2019. 

 

 


