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Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 19 februari 2013

Collegevoorstel
Feitelijke informatie
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 19 februari 2013.

Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer: KCJB121
Onderwerp:

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 19 februari 2013
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten:
de openbare besluitenlijst van 19 februari 2013 vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

2

Nr.: Besluitenlijst-College-O-19022013

Besluitenijst voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 19 februari 2013

Aanwezig:
De burgemeester:

De heer drs. J. Hamming

de wethouders:

De heer M. Buijs
De heer W.A. van Engeland
De heer C.A.M. van Bokhoven
Mevrouw drs. M. Mulder

de secretaris:

mr. J.T.A.J. van der Ven

Openbare Besluitenlijst van het college van Heusden d.d. 19 februari 2013

Datum
Raad

1.

2.

3.

4.

5.

TEAM:

KC

NUMMER:

KCJB117

ONDERWERP:

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 5 februari 2013.

ADVIES:

De openbare besluitenlijst van 5 februari 2013 vast te stellen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

KC

NUMMER:

KCJB118

ONDERWERP:

Representatierooster van het college van Heusden voor de
periode van 8 februari t/m 24 februari 2013.

ADVIES:

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

AVG

NUMMER:

AVGMB12

ONDERWERP:

Aanwijzen trouwlocaties.

ADVIES:

de raad voor te stellen om:
- het delegatiebesluit van 2 november 2010 in te trekken;
- de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te
delegeren aan het college;
- het perceel Hoofdstraat 15 in Herpt aan te wijzen als
eenmalige trouwlocatie op 9 april 2013 voor de duur van de
huwelijksceremonie.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

AVG

NUMMER:

AVGTdK04

ONDERWERP:

Verhuur grond aan de Van Kinsbergenstraat 18 in Drunen.

ADVIES:

Een huurovereenkomst af te sluiten met de eigenaar van het
perceel Van Kinsbergenstraat 18 in Drunen voor de huur van
twee stroken grond, samen circa 58 m², aan de Van
Kinsbergenstraat 18 in Drunen.

BESLUIT:

Conform advies besloten.

TEAM:

AVG

NUMMER:

AVGTdK07
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Datum
Raad

6.

ONDERWERP:

Verhuur grond aan de Van Kinsbergenstraat 16 in Drunen.

ADVIES:

een huurovereenkomst af te sluiten met de eigenaar van het
perceel Van Kinsbergenstraat 16 in Drunen voor de huur van
een strook grond van circa 21 m² aan de Van Kinsbergenstraat
16 in Drunen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

AVG

NUMMER:

AVGTdK05

ONDERWERP:

Verkoop Abdijlaan 2 in Nieuwkuijk.

ADVIES:

-

7.

BESLUIT:

Conform advies besloten.

TEAM:

CC

NUMMER:

CCBE03

ONDERWERP:

Deelname GR OMWB/aanwijzing lid en plaatsvervangende
leden Algemeen Bestuur.

ADVIES:

-

-

8.

de woonboerderij Abdijlaan 2 in Nieuwkuijk, inclusief
weiland, in de reguliere verkoop brengen;
juridische levering van de woonboerderij met grond pas te
laten plaatsvinden nadat de woonbestemming op deze
kavel onherroepelijk is.

toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
de heer drs. J. Hamming uit zijn midden aan te wijzen tot lid
van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant;
achtereenvolgens de wethouders drs. M. Mulder, W.A. van
Engeland, M. Buijs en C.A.M. van Bokhoven aan te wijzen
als plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur
van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

OWZ

NUMMER:

OWZHH37

ONDERWERP:

Beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van de De
Voorste Venne
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Datum
Raad

ADVIES:

-

-

-

-

9.

een aanvullend krediet van € 7.065.000,- beschikbaar te
stellen voor de revitalisering van de Voorste Venne conform
het definitief ontwerp van 12 december 2012;
een bedrag van € 120.000,- voor
onderhoudswerkzaamheden te onttrekken aan de reserve
onderhoud openbare gebouwen;
in te stemmen met het businessplan voor een nieuw
cultuurbedrijf Heusden, inclusief een aanvullende
taakstellende bezuiniging vanaf 2015 van € 55.000,-;
in te stemmen met de in het businessplan opgenomen
frictiekosten van € 305.000,-;
een bedrag van € 70.000,- voor frictiekosten in 2014 ten
laste brengen van de stelpost nieuw beleid;
de kapitaallasten voortvloeiende uit de investering als volgt
te dekken:
- stelpost kapitaallasten revitalisering
Voorste Venne
€ 536.000,-;
- dekking reserve kapitaallasten
(opbrengst huidige bibliotheeklocatie) € 35.000,-;
- ten laste van de stelpost
nieuw beleid
€ 1.000,-;
- huuropbrengst WKO-installatie
€ 10.000,-.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

PB

NUMMER:

PODC48

ONDERWERP:

Vragen art. 61 Rvo over beleidsregel niet geplande
woningbouwverzoeken.

ADVIES:

de fracties CDA Heusden en Gemeentebelangen te antwoorden
met bijgevoegde brieven.

BESLUIT:

Conform advies besloten.

10. TEAM:

PO

NUMMER:

POBM190

ONDERWERP:

Sociaal beleidskader voor de RUD's Brabantbreed.

ADVIES:

Het Sociaal Beleidskader voor de RUD’s Brabantbreed te
bekrachtigen.

BESLUIT:

Conform advies besloten
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Datum
Raad

Deze besluitenlijst, betrekking hebbende op 10 volgnummers, is
vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2012.

Het college van Heusden
de secretaris,

de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven

Drs. J. Hamming

