
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 maart t/m 10 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 10 maart 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020014640 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 19 februari t/m 3 maart 

2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 19 februari t/m 3 maart 2020 

vast te stellen; 

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

19 februari t/m 3 maart 2020 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020010431 

Onderwerp: Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Waardjesweg 73. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe en o.a. onder  

voorwaarden van herbouw medewerking te verlenen aan de huisvesting van maximaal  

100 arbeidsmigranten aan Waardjesweg 73 in Heusden.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020013368 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar vaststelling programma en overzicht 

onderwijshuisvesting 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. onder verwijzing naar en met overneming van het advies van de Bezwaarschriften-

commissie van 27 februari 2020 het bezwaarschrift met zaaknummer 2019078863 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. het verzoek om een vergoeding van de proceskosten in bezwaar op grond van artikel 

7:15 lid 2 van de Awb, af te wijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2020009780 

Onderwerp: Voortgangsrapportages 2019 Veiligheidsplan Peelland en aanpak 

ondermijning (Bovenop de onderwereld). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de jaarrapportages Integrale Veiligheid Peelland 2019 en 

Aanpak ondermijning Peelland 2019 (Bovenop de Onderwereld); 

2. de raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief. 

 

 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2020014670 

Onderwerp: Beëindiging I&A samenwerking Asten - Someren. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

1. een krediet van € 341.700,--, beschikbaar te stellen voor de eenmalige transitiekosten 

van de beëindiging van de I&A-samenwerking Asten - Someren.     

Deze kosten worden gedekt uit: 

  

 Incidentele vrijval bestaande budgetten 2020 ten hoogte van € 239.000,- 

 Onttrekking uit I&A reserve ter hoogte van € 102.700,-(goedkeuring gemeenteraad).  

 

2.de gemeenteraad te verzoeken om een bedrag ter hoogte van € 102.700,-- uit de I&A 

reserve te onttrekken voor de eenmalige transitiekosten van de beëindiging van de I&A-

samenwerking Asten - Someren. En hiervoor een krediet beschikbaar te stellen voor in 

totaal  

€ 341.700,= 

 

3. kennis te nemen van de informatie uit de presentatie over het projectplan en de 

doorkijk naar de doelsituatie na afronding van de beëindiging van de I&A samenwerking 

Asten - Someren medio 2021. 

 

4. het presidium te verzoeken het bijgevoegde raadsvoorstel te agenderen voor de 

commissievergadering AZ/C op 2 april 2020 alsmede te verzoeken een presentatie te 

verzorgen voor de commissie tijdens deze vergadering.  

 

5. het presidium te verzoeken het bijgevoegde raadsvoorstel te agenderen voor de 

agenda van de raad van 14 april 2020. 

 

 

 


