
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 mei t/m 12 mei 2020 

 
Datum aanmaak: 13 mei 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020027244 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 29 april t/m 4 mei 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 29 april t/m 4 mei 2020 vast te 

stellen; 

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

29 april t/m 4 mei 2020 vast te stellen. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020027235 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Eindhoven onderwijsroute 

inburgering 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst "regionale inkoop inburgering" 

Zuidoost-Brabant 2021-2025; 

2. in te stemmen met de opdrachtverlening, mandaat, volmacht en machtiging 

betreffende inburgering behorende bij de dienstverleningsovereenkomst; 

3. de verschuldigde bijdrage in 2020 (€ 982) te betalen uit de 'Koolmeesgelden 2019-

2020'; de volgende jaren uit de te ontvangen uitvoeringskosten voor de wet 

inburgering. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020025746 

Onderwerp: Jaarverslag Kinderopvang 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het jaarverslag Kinderopvang 2019 vast te stellen; 

2. het vastgestelde jaarverslag ter kennisname door te geleiden naar de commissie 

Burgers van 15 juni a.s. en vervolgens in te dienen bij de Inspectie van het 

Onderwijs. 

 

 

 

 

 



 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2020023724 

Onderwerp: Jaarverslag Informatiebeveiliging 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2019 vast te stellen; 

2. het presidium te verzoeken het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2019 te plaatsen 

op de agenda van de commissie AZ/C van 18 juni 2020 en de agenda van de raad 

van 30 juni 2020; 

3. het opleggen van geheimhouding op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en bijlage 

2 Suwinet van de collegeverklaring en het assurance-rapport van de IT auditor op 

grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van 

deze collegeverklaring, bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De 

geheimhouding wordt opgelegd in verband met belangen genoemd in artikel 10, 

tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding 

wordt opgelegd voor onbepaalde duur; 

4. de raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken de 

opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en bijlage 2 

Suwinet van de collegeverklaring en het assurance-rapport tijdens de eerstvolgende 

vergadering te bekrachtigen. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020025818 

Onderwerp: Concept aanvraag omgevingsvergunning huisvesting 

arbeidsmigranten Waardjeweg 80. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. positief te besluiten op de concept aanvraag huisvesting arbeidsmigranten 

Waardjesweg 80; 

2. initiatiefnemer middels bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020027249 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van 

de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; 

2. onder voorbehoud van instemming door de raad een voorlopige zienswijze te geven 

op de ontwerpbegroting en meerjarenraming; 

3. bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie ruimte van 16 juni 2020 

en de raad van 30 juni 2020; 

4. de raad te informeren over het rekenkameronderzoek naar de ODZOB;  

5. de raad te verzoeken om het college opdracht te geven om de aanbevelingen van 

het rekenkameronderzoek uit te voeren. 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020022557 

Onderwerp: Verzoek om herziening bestemmingsplan / toekennen 

sloopsubsidie met betrekking tot beëindigen varkenshouderij op 

perceel Korhoenweg 4 te Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de principebereidheid uit te spreken om onder voorwaarden medewerking te 

verlenen aan de herbestemming van het perceel Korhoenweg 4 te Heusden, waarbij 

de bestemming wordt veranderd in de bestemming 'Wonen' en maximaal 370 m2 

bijgebouwen wordt toegestaan. 

2. initiatiefnemer erop wijzen dat er op dit moment geen subsidiemogelijkheden zijn, 

maar dat de mogelijkheden voor het openstellen van een nieuwe inschrijfperiode 

/vaststellen van subsidieplafond / subsidiebedragen nog nader worden onderzocht.  

 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020025751 

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2020 vast te stellen; 

2. de begroting 2020 te wijzigen conform advies; 

3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op de agenda's van de 

commissie AZC van 18 juni 2020 en de raad van 30 juni 2020. 

 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020026447 

Onderwerp: Extra krediet herinrichting Logtenstraat. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met het afvoeren van de vervuilde grond (scenario's 2), conform 

bijgevoegd raadsvoorstel hiervoor een krediet aanvragen van € 110.000 en dit te 

dekken uit de reserve eenmalige bestedingen.   

2. akkoord te gaan met het bijgevoegde ontwerp voor de Logtenstraat (bijlage 1 t/m 

3) en conform bijgevoegd raadsvoorstel voor de extra uitvoeringskosten (€ 

390.000): a) extra krediet aanvragen en de structurele consequenties te 

verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024 en b) een deel hiervan ten laste 

laten komen van bestaande voorzieningen. 

3. het presidium te verzoeken het bijgevoegde raadsvoorstel te plaatsen op de 

agenda van de commissie Ruimte van 16 juni 2020 en de agenda van de raad van 

30 juni 2020. 

 

 

 

 


