
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 april t/m 21 april 2020 

 
Datum aanmaak: 22 april 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020023244 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 april 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 8 t/m 14 april 2020 vast te 

stellen; 

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

8 t/m 14 april 2020 vast te stellen. 

 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020022550 

Onderwerp: Convenant Groene boa's. 

 

Besluit: 

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

verlenging van het Convenant groene boa's. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020023426 

Onderwerp: Bedrijventerreinenprogrammering De Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de conceptrapportage '' Programmering bedrijventerreinen De Peel 

2020'' d.d. 9 april 2020;  

2. expliciet in te stemmen met de daarin geformuleerde afspraken voor de samenwerking in 

1 loket De Peel, de programmering van bedrijventerreinen en de uitvoeringsagenda;  

3. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de 

raad; 

4. deze rapportage voor consultatie voorleggen aan een afvaardiging van 

gemeenteraadsleden op 13 mei 2020 en wethouder van Moorsel te mandateren om 

kleine wijzigingen aan te brengen in de rapportage naar aanleiding van het opgehaalde 

bij de consultaties; 

5. de programmeringsafspraken af te stemmen binnen de regio Zuidoost-Brabant en als 

basis te gebruiken voor bindende afspraken te maken met de Provincie Noord-Brabant op 

de aankomende Ontwikkeldag. 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020022742 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Ontwerpbegroting 2021 Senzer inclusief Meerjarenraming 2022-2024 voor 

zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel; 

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

Burgers van 11 mei 2020 en de agenda van de raad van 26 mei 2020. 

 

 

 


