
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 april t/m 7 april 2020 

 
Datum aanmaak: 8 april 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020020396 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 25 t/m 31 maart 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 25 t/m 31 maart 2020 vast te 

stellen; 

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

25 t/m 31 maart 2020 vast te stellen. 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020020735 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke- en technische vragen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de  

beantwoording van de schriftelijke- en technische vragen en deze door te geleiden naar  

de raad.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020020769 

Onderwerp: Coronavirus en vergoeding voor uitvoerders Taxbus. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de vervoerders en het mobiliteitscentrum van Taxbus een voorlopige compensatie 

vergoeding te verstrekken van 80% van de normale maandelijkse facturen. 

Uitbetaling vindt plaats volgens het reguliere betalingsritme; 

2. de hoogte van de voorlopige compensatievergoeding te baseren op de voor 2020 

door contractbeheer geraamde maandelijkse volumes en kosten; 

3. aan het verstrekken van de voorlopige compensatievergoeding voorwaarden te 

verbinden. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020018111 

Onderwerp: Voortzetting Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Gemeenschappelijke Regeling  

Peelgemeenten voort te zetten. 

 



 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020020014 

Onderwerp: Beleidsregels arbeidsmigranten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de beleidsregels arbeidsmigranten  

2020 vast te stellen en deze ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020019486 

Onderwerp: Conceptbegroting 2021 Metropoolregio Eindhoven. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Programmabegroting 2021 en de inwonerbijdrage 

Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 en in te stemmen met de 

concept zienswijze in bijgevoegde brief; 

2. het presidium te verzoeken de Programmabegroting 2021 en de inwonerbijdrage 

Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 met de concept zienswijze 

ter advisering voor te leggen aan de commissie AZ&C van 14 mei 2020 en ter 

vaststelling aan de raad van 26 mei 2020. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020014983 

Onderwerp: Principeverzoek voor het wijzigen van de locatie Meijelseweg 57 te 

Heusden in een woonbestemming. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het wijzigen van de locatie 

Meijelseweg 57 te Heusden in een woonbestemming; 

2. in principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek om voor de duur van 10 

jaar de mestopslag te behouden.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020020016 

Onderwerp: Principeverzoek huisvesten 10 arbeidsmigranten in woning 

Spechtstraat 4. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  

aan de huisvesting van 10 arbeidsmigranten in de woning aan Spechtstraat 4 in  

Heusden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020012614 

Onderwerp: Principeverzoek ontwikkeling perceel hoek Nobisweg-Floralaan. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het planvoornemen van Vastgoedmaatschappij Van der Loo 

B.V. en Loverbosch Beheer B.V. voor het perceel op de hoek Nobisweg - Floralaan; 

2. de gewenste ontwikkelrichting voor deze locatie op hoofdlijnen te onderschrijven. 

3. in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een gefaseerde 

ontwikkeling van het plan, met dien verstande dat de planologische procedure voor 

het plan opgeknipt wordt in minimaal 2 fasen, waarbij in de eerste fase alleen het 

foodpark planologisch mogelijk gemaakt wordt en de planologische procedure voor 

de tweede fase (leisure en bedrijven) pas opgestart kan worden als de invulling 

hiervan voldoende concreet gemaakt is;  

4. op dit moment nog geen principe-uitspraak te doen voor wat betreft het aanpassen 

c.q. verhogen van de bestaande aanduidingsmast, omdat de nut en noodzaak, 

gevolgen voor de omgeving en de verkeersveiligheid op de A67 nog onvoldoende in 

beeld zijn gebracht.  

 

 

 


