
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 31 januari t/m 4 februari 2020 

 
Datum aanmaak: 4 februari 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020007100 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 t/m 30 januari 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 22 t/m 30 januari 2020 vast te 

stellen; 

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

22 t/m 30 januari 2020 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020002923 

Onderwerp: Subsidie Zorgboog 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met een extra betaling  

van € 4.199,48,= aan de Zorgboog ten behoeve van de uitvoering van het wettelijk  

vastgestelde basisaanbod preventie (BAP) 2020. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020004563 

Onderwerp: Aankoop Gemeenschapshuis. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de inhoud van de koopovereenkomst van Kerkstraat 8 en 10 vast te stellen; 

2. de koopovereenkomst verder uit te voeren volgens het eerder genomen besluit van 

26 november 2019 (zaaknummer 2019066368) en hiervoor het mandaat voor 

ondertekening te regelen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020005063 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief update bedrijventerreinprogrammering De 

Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde raadsmemo; 

2. de raadsmemo toe te zenden aan het presidium. 

 

 

 

 

 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020004518 

Onderwerp: Projectopdracht Schoolomgeving Beatrixlaan. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

in te stemmen met bijgevoegde Projectopdracht Schoolomgeving Beatrixlaan, met als  

doel: 

1. het realiseren van een veilige schoolomgeving, nabij het Varendonck College, ten 

behoeve van alle aanwezige functies inclusief de nieuw te bouwen basisschool en 

IKC (integraal kind centrum), waarbij de focus ligt op het veilig afwikkelen van het 

voet- en fietsverkeer in combinatie met het autoverkeer.  

2. het realiseren van voldoende parkeerplaatsen (incl. Kiss&Ride) ten behoeven van de 

nieuwe school (incl. IKC). Hierbij rekening houden met dubbelgebruik.  

3. in verband met de klimaatopgave (wateropgave) zorgen voor een adequate 

inrichting waarbij de huidige waterproblematiek wordt opgelost en tevens het 

realiseren van de noodzakelijke waterberging in relatie tot de extra aan te brengen 

verharding.  

4. in verband met de klimaatopgave (hittestress) en in het kader van duurzaamheid 

het op een goede manier inpassen van de bestaande behoudens waardige 

beplanting/bomen en het toevoegen van nieuwe beplanting/bomen rond de school.    

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020005787 

Onderwerp: Beleidskader VTH en uitvoeringsprogramma VTH. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het vaststellen van het beleidskader VTH 2020; 

2. tot het vaststellen van het uitvoeringsprogramma VTH 2020; 

3. het Beleidskader VTH en Uitvoeringsprogramma VTH via een separaat voorstel ter 

kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

 

 


