
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 mei t/m 26 mei 2020 

 
Datum aanmaak: 26 mei 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020029770 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 mei 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 13 t/m 19 mei 2020 vast te 

stellen; 

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

13 t/m 19 mei 2020 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020028473 

Onderwerp: Regionaal jaarverslag Leerplicht/RMC 2018-2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het 'Regionaal  

jaarverslag Leerplicht/RMC 2018-2019' en het jaarverslag ter kennisname te brengen  

van de commissie Burgers.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020029655 

Onderwerp: Grondaankopen ten behoeve van verbreding fietspad Dijkstraat. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de aankoop van de benodigde gronden voor de verbreding van 

het fietspad Dijkstraat;  

2. voor het vervolg van het project het college informeren mbt post grondaankopen in 

relatie tot het totale krediet voor het project; 

3. de medewerkers van het cluster Grondzaken te mandateren om de overeenkomsten 

voor de aankoop van de voor de verbreding van het fietspad Dijkstraat benodigde 

gronden te ondertekenen en de aankopen verder notarieel af te wikkelen, op 

voorwaarde dat de aankoopsom middels een onafhankelijk taxatierapport kan 

worden verantwoord.   

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020024397 

Onderwerp: Principeverzoek zonneveld Gruttoweg 12 te Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het verzoek af te wijzen. 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020028938 

Onderwerp: Scenariobepaling Museum Klok en Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de wensen en bedenkingen van de commissie Burgers d.d.  

11 mei 2020 inzake het Ambitieonderzoek Museum Klok & Peel. 

2. de raad te adviseren te kiezen voor het tweede scenario 'gelijkblijvend 

prestatieniveau' en daarmee de beoogde bezuinigingen voor het museum niet door 

te voeren. 

3. de raad te adviseren een eenmalig budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen 

voor de verdere uitwerking van het tweede scenario en dit budget te dekken uit de 

Reserve Eenmalige Bestedingen. 

4. het presidium te verzoeken om dit voorstel op de agenda te plaatsen van de 

commissie Burgers van 15 juni 2020 en de raad van 30 juni 2020.  

 

 

 

 


