
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 december t/m 18 december 2018 

 
Datum aanmaak: 18 december 2018 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2018074815 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 5 t/m 11 december 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 5 t/m 11 december 2018 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van b&w 

van 5 t/m 11 december 2018 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018074649 

Onderwerp: Aangaan Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming 

radicalisering en extremisme Oost-Brabant (AVG). 

 

Besluit: 

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

het Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme  

Oost-Brabant. 

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2018074703 

Onderwerp: Nadere regels/Beleidsregels Verkiezingscampagne. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van de wettelijke regels en 

veiligheid.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2018072327 

Onderwerp: Stand van zaken sociaal domein eind 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel; 

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

Burgers van 11 februari 2019 en de raad van 26 februari 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2018073275 

Onderwerp: Intentieverklaring vergunningverlening warmtenet. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Duurzame Energiecoöperatie Asten-Someren U.A. te ondersteunen in haar wens 

om een duurzaam open warmtenet aan te leggen; 

2. de intentie uit te spreken om zich in te spannen om de benodigde vergunningen te 

verlenen en mee te denken mochten er obstakels blijken te zijn. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018074662 

Onderwerp: Z11-374 Aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan 39 

Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de Wet algemene  

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de gevraagde omgevingsvergunning, fase 1, te 

weigeren en dit besluit ter inzage te leggen onder de bepaling dat de gewaarmerkte  

stukken en bijlage(n) deel uitmaken van deze weigeringsbeschikking  

omgevingsvergunning, voor de activiteit: 

• Milieu 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018073722 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019-2022 Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Dienstverleningsovereenkomst  

2019-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vast  

te stellen. 

 

 


