
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 februari t/m 3 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 3 maart 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020011545 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 12 t/m 18 februari 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 12 t/m 18 februari 2020 vast te 

stellen; 

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

12 t/m 18 februari 2020 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020011675 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Ommel Kloosterstraat 8 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor het 

oprichten van 21 woningen aan de Kloosterstraat in Ommel conform bijgevoegd 

besluit; 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

3. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan "Ommel  

Kloosterstraat 8 2019" te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 31 

maart 2020 en op de agenda van de raad van 14 april 2020.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020011412 

Onderwerp: Woonafspraken De Peel. 

 

Besluit: 

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

geactualiseerde Woonafspraken De Peel en machtigt wethouder Henk van Moorsel om  

deze bestuurlijke afspraken te tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2020011019 

Onderwerp: Kaderbrief 2021 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Brabant Zuidoost (VRBZO). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kaderbrief VRBZO 2021; 

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

van 2 april 2020. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020012121 

Onderwerp: Jaarplan 2020 Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het jaarplan 2020 Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel; 

2. het memo jaarplan 2020 ter informatie aan te bieden aan de commissie Ruimte van 

31 maart 2020.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020010936 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het 'Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2020' en met het 

voorstel 'Ontwikkeling beleidsplan sociaal domein 2022-2025'; 

2. het presidium te verzoeken beide stukken voor wensen en bedenkingen te plaatsen 

op de agenda van de commissie Burgers op 30 maart 2020. 

 

 

 


