
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 augustus t/m 25 augustus 2020 

 
Datum aanmaak: 25 augustus 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020050814 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

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

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

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

stellen;  

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

12 t/m 18 augustus 2020 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020043425 

Onderwerp: Principeverzoek bestemmingsplanwijziging Bleekerweg 2a, 

vestiging agrarisch verwant bedrijf. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit onder voorwaarden medewerking te  

verlenen aan het verzoek om de bestemming van het perceel Bleekerweg 2a te wijzigen, 

waarmee de vestiging van een agrarisch verwant bedrijf mogelijk gemaakt wordt. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020043522 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de raad voor te stellen om het college toestemming te geven in te stemmen met 

wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten conform het bij dit 

besluit horende concept; 

2. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te plaatsen op de agenda van de 

commissie Burgers van 12 oktober en de agenda van de raad van 27 oktober 2020; 

3. onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, daarna in te stemmen met 

de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten conform het bij dit 

besluit horende concept; 

1. het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten alsdan 

op de hoogte te stellen van onze instemming met de wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten conform het bij dit besluit horende 

concept. 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020050808 

Onderwerp: Instellen van beroep tegen besluit Ministerie SZW op 

bezwaarschrift BUIG 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in beroep te gaan tegen het besluit van het Ministerie van SZW d.d. 22 juli 2020 om 

het bezwaar op de beschikking BUIG 2019 niet-ontvankelijk te verklaren;   

2. hiertoe bijgevoegd procesbesluit te ondertekenen. 

 

 

 

 


