
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 juni t/m 23 juni 2020 

 
Datum aanmaak: 23 juni 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020035955 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 10 t/m 16 juni 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 10 t/m 16 juni 2020 vast te 

stellen; 

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

10 t/m 16 juni 2020 vast te stellen. 

 

LHV 

Zaaknummer: 2020034665 

Onderwerp: Maatregelen voor adequate dekking bluswatervoorzieningen en 

brandweerzorgplan. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. budget beschikbaar te stellen voor realisatie van vier openbare 

bluswatervoorzieningen in het buitengebied van Heusden; 

2. analyse Dekkingsplan te laten uitvoeren; 

3. nu geen budget als voorziening beschikbaar te stellen voor bluswatervoorzieningen 

bij toekomstige saneringen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020033684 

Onderwerp: Regionale aanbesteding VTH-applicatie: gunningsadvies. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het besluit van de stuurgroep "aanbesteding VTH-applicatie" om 

de aanbesteding van de nieuwe VTH-applicatie te gunnen aan Genetics; 

2. geen gebruik te maken van het addendum op de inkoopstrategie en hiermee geen 

gebruik te maken van de juridische mogelijkheid om de deelname aan de regionale 

aanbesteding te beëindigen; 

3. de stuurgroep "aanbesteding VTH-applicatie" door de organisatie op de hoogte te 

laten stellen van uw besluit.  

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020032813 

Onderwerp: Uitwerking afspraken regionale samenwerking Zuidoost-Brabant  

t.b.v. implementatie Omgevingswet (voorheen: 

Speelhuismanifest).. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de uitwerking van de regionale samenwerking implementatie 

Omgevingswet (voorheen Speelhuismanifest); 

2. kennis te nemen van het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 1000,- uit het 

lopende budget voor de Omgevingswet (interne order 96082260001).  

3.  

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020034689 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Emmastraat 64. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het bezwaarschrift, conform het  

advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020037036 

Onderwerp: Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis te plaatsen op de agenda van de raad van 7 juli  

2020. 

 

 

Sociaal Domein  

Zaaknummer: 2020033711 

Onderwerp: Doorontwikkeling Beschermd wonen in de Peelregio. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. van de notitie 'doorontwikkeling Beschermd wonen in de Peelregio: Inclusie Centraal' 

kennis te nemen. 

2. met de notitie 'doorontwikkeling Beschermd wonen in de Peelregio: Inclusie Centraal' als 

zijnde het regioplan van gemeente Helmond en de Peelgemeenten in te stemmen. 

3. met de Raadsinformatiebrief betrekking hebbende op de doorontwikkeling van Beschermd 

wonen in de Peelregio in te stemmen. 

4. met het handhaven van de huidige uitvoeringsorganisatie voor Beschermd wonen 

(inclusief Beschermd thuis) in te stemmen, met dien verstande dat 2 

toegangsmedewerkers vanuit de Peelgemeenten het toegangsteam Beschermd 

wonen/Beschermd thuis gaan versterken in de verbinding met de lokale structuur van de 

vijf Peelgemeenten. 

5. de werkgroep Beschermd wonen de opdracht te geven een uitvoeringsplan op te stellen 

waarin de verdere doorontwikkeling en samenwerking vormgegeven wordt. 

6. de werkgroep Beschermd wonen de opdracht te geven om een DVO op te stellen waarin 

de organisatorische, juridische en financiële zaken van de samenwerking geborgd worden.  

7. de GR Peelgemeenten als partner van gemeente Helmond in de DVO aan te wijzen.  


