
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 juni t/m 19 juni 2018 

 
Datum aanmaak: 19 juni 2018 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018038814 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 6 t/m 12 juni 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 6 t/m 12 juni 

2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het 

college van b&w van 6 t/m 12 juni 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Griffie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018032037 Evaluatierapport gemeenteraadsverkiezingen en referendum WIV 

21-3-2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het evaluatierapport gemeenteraadsverkiezingen en referendum 

WIV 21-3-2018 vast te stellen en ter kennisname te brengen aan 

het presidium. Tevens ontvangen de respondenten een afschrift 

van het evaluatierapport;  

2. door het vaststellen van het evaluatierapport in te stemmen met 

de volgende aanbevelingen gericht op de organisatie van 

volgende verkiezingen: 

a) blijven werken in 2 teams met een overdrachtsmoment om 

15.00 uur. Een (extern) team tot 15.00 uur en een (intern) 

team na 15.00 uur;  

b) blijven hanteren van een uniform telproces; 

c) blijven hanteren van het uitgangspunt om kandidaat 

commissie- en raadsleden niet in te zetten als teller bij 

verkiezingen.  

d) blijven hanteren van een plan B naast een plan A met 

betrekking tot de techniek/organisatie rondom de 

verkiezingsavond; 

e) het verkiezingsproces net zo zorgvuldig en intensief blijven 

voorbereiden bij volgende verkiezingen waarbij het draaiboek 

nog wordt uitgebreid met de acties die plaatsvinden direct na 

de verkiezingsdag zelf;  

f) doorvoeren van de overige verbeterpunten zoals genoemd op 

pagina 11 van het evaluatierapport. 

 

 

 

  



 

 

Griffie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018036978 Principeverzoek voor het herontwikkelen van de locatie Beemdstraat 

6 en 8 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe medewerking verlenen aan het verzoek om: 

1. de bestemming "agrarisch - agrarisch bedrijf" voor de locatie 

Beemdstraat 6 te wijzigen naar de bestemming "wonen"; 

2. de bestemming "wonen" voor de locatie Beemdstraat 8 te 

wijzigen naar de bestemming "wonen" met aanduiding 

"specifieke vorm van wonen - opslag 1".  

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018036848 Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N279. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. bijgevoegde zienswijze in te dienen op het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten; 

2. het stuk ter kennisneming door te sturen naar de commissie 

Ruimte van 19 juni 2018 met het verzoek het stuk te plaatsen op 

de agenda van de raad van 2 juli 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018038334 Verordening Speelautomatenhallen 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken van de Verordening 

Speelautomatenhallen; 

2. bijgevoegde memo ter informatie aan de Commissie AZ/C aan te 

bieden. 

 

 

 

Z Groep Paraferen BBV 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018036514 Overtreding aan Ooruilweg 9. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. ons besluit van 8 juni 2016, waarbij wij een last onder 

dwangsom hebben opgelegd (Patrijsweg 6 te Heusden) ten 

aanzien van overtredingen aan de Ooruilweg 9 te Heusden, in te 

trekken; 



 

 

2. ons invorderingsbesluit van 8 maart 2018 gericht aan (Patrijsweg 

6 te Heusden), naar aanleiding van het voortduren van de 

overtreding(en) aan de Ooruilweg 9 te Heusden, in te trekken;  

3. (Patrijsweg 6 te Heusden) de kosten van het bezwaarschrift ad 

     € 501,- te vergoeden.  

  

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020120 BMS regionaal conceptprogramma BMS 2018 e.v.. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het bijgevoegde regionale programma BMS 2018 e.v. vast te 

stellen; 

2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde memo aan 

de raad. 

 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018035097 Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020 - 2022 GR 

Peelgemeenten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de Ontwerpbegroting 2019 en 

Meerjarenraming 2020 - 2022 GR Peelgemeenten te plaatsen op 

de agenda van de commissie Burgers van 3 september 2018 en 

de agenda van de raad van 25 september 2018; 

2. de raad te adviseren in te stemmen met de begroting en 

meerjarenraming en geen zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 


