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Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 4 december 2012

Collegevoorstel
Feitelijke informatie
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 4 december 2012.

Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer: KCJB90
Onderwerp:

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 4 december 2012
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 11 december 2012
besloten:
de openbare besluitenlijst van 4 december 2012 vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

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

2

Nr.: Besluitenlijst-College-O-04122012

Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 4 december 2012

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. 4 december 2012
1.

2.

3.

4.

5.

TEAM:

KC

NUMMER:

KCJB86

ONDERWERP:

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 november
2012.

ADVIES:

De openbare besluitenlijst van 27 november 2012 vast te
stellen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

KC

NUMMER:

KCJB87

ONDERWERP:

Representatierooster van het college van Heusden voor de
periode van 30 november t/m 9 december 2012.

ADVIES:

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

AVG

NUMMER:

AVGCL58

ONDERWERP:

Gedeeltelijke sloop opstallen Poort van Heusden.

ADVIES:

De voormalige bedrijfshallen van Kasteeldreef 46 op het terrein
van de Poort van Heusden te slopen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

KC

NUMMER:

KCMLe10

ONDERWERP:

Dagvaarding Tankservice Kuijs Vlijmen.

ADVIES:

-

verweer te voeren tegen de dagvaarding, uitgebracht door
mr. R.G.J. Ensink, Holla advocaten, namens Tankservice
Kuijs te Vlijmen;

-

volmacht te verlenen aan mr. B. Roozendaal van AKD te
Breda voor de procesvertegenwoordiging.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

OLOG

NUMMER:

OLOGCvT22

ONDERWERP:

Behandeling aanvraag monumentenstatus kerk Vliedberg.

Datum
Raad

Openbare besluitenlijst van het college van Heusden d.d. 4 december 2012
ADVIES:

BESLUIT:

6.

7.

-

de voordracht van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van
27 september 2012 over te nemen, en daarmee het verzoek
van het Cuypersgenootschap van 19 juli 2011 in te willigen,
en de r.-k. kerk van de Heilige Goddelijke Voorzienigheid
met pastorie, Nassaulaan 2-4, Burgemeester van Houtplein
1, te Vlijmen, als beschermd gemeentelijk monument op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen;

-

als redengevende beschrijving hiervoor te hanteren de
concept-redengevende beschrijving van ‘GMA
Cultuurhistorisch Advies’.
-

de voordracht van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
van 27 september 2012 niet over te nemen, en
daarmee het verzoek van het Cuypersgenootschap van
19 juli 2011 niet in te willigen, en de r.-k. kerk van de
Heilige Goddelijke Voorzienigheid met pastorie,
Nassaulaan 2-4, Burgemeester van Houtplein 1, te
Vlijmen, niet als beschermd gemeentelijk monument op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Waarbij
voor wat betreft de argumentatie waarop het college het
besluit heeft genomen wordt verwezen naar de brief
aan het Cuypersgenootschap waarin de argumenten
uitvoerig zijn beschreven en die als bijlage bij dit besluit
is gevoegd;

-

de aanvrager en het parochiebestuur met bijgaande
(concept)brieven hierover te berichten.

TEAM:

OLOG

NUMMER:

OLOGJvB34

ONDERWERP:

Uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning
geluidsscherm A59.

ADVIES:

De uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26
september 2012, nummer AWB 12/983, betreffende de
gedeeltelijk intrekking van de bouwvergunning voor een
geluidsscherm langs de A59 voor kennisgeving aan te nemen.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

OOP

NUMMER:

OOPDV17

ONDERWERP:

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke
Langstraat.

Datum
Raad

Openbare besluitenlijst van het college van Heusden d.d. 4 december 2012
ADVIES:

8.

9.

-

in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat;

-

deze samenwerkingsovereenkomst op 12 december 2012,
samen met de betrokken partijen te ondertekenen;

-

de raadsleden met het bijgevoegde memo en daarbij
behorende bijlage te informeren over de
samenwerkingsovereenkomst Gebiedsversterking
Oostelijke Langstraat.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

OOR

NUMMER:

OORSW03

ONDERWERP:

Uitvoeren van rioleringsmaatregelen in de wijken Venne-Oost,
Nieuwkuijk, Vliedberg en Vlijmen-Dorp.

ADVIES:

Een krediet van € 1.335.000,- beschikbaar te stellen voor
diverse rioolrenovaties volgens het programma 2013.

BESLUIT:

Conform advies besloten

TEAM:

OOR

NUMMER:

OORSW04

ONDERWERP:

Ombouwen rioolgemalen naar GPRS/ADSL verbinding en
aanbesteden hoofdpost.

ADVIES:

Een krediet van € 110.000,- beschikbaar te stellen voor de
ombouw van rioolgemalen naar GPRS.

BESLUIT:

Conform advies besloten

10. TEAM:

OWZ

NUMMER:

OWZAvG17

ONDERWERP:

Evaluatie herijking leerlingenvervoer.

ADVIES:

BESLUIT:

11. TEAM:

-

De beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden
2012 vast te stellen met als ingangsdatum de dag na
publicatie van deze beleidsregels.

-

De evaluatie herijking leerlingenvervoer ter kennis te
brengen van de Raadsleden.

Conform advies besloten

OWZ

NUMMER:

OWZCM32

ONDERWERP:

Intentieverklaring combinatiefuncties.

Datum
Raad

Openbare besluitenlijst van het college van Heusden d.d. 4 december 2012
ADVIES:

BESLUIT:

-

De intentieverklaring ondertekenen, waardoor de
intentie wordt afgegeven om gedurende 2013 door te
groeien naar 9,25 fte aan combinatiefuncties.

-

Kennisnemen van Evaluatieverslag Stichting De
Schroef 2011-2012 en dit verslag door te sturen naar
de leden van de gemeenteraad.

-

Bijgevoegde memo ter kennisneming naar de
raadsleden verzenden.

Conform advies besloten,
Het college ziet graag een verbinding met Talent2Work.

12. TEAM:

PB

NUMMER:

PBDC46

ONDERWERP:

Brief erfgoedvereniging Heemschut over plannen
zorgresidentie.

ADVIES:

Erfgoedvereniging Heemschut te beantwoorden met
bijgevoegde conceptbrief.

BESLUIT:

Conform advies besloten

13. TEAM:

KC

NUMMER:

KCHH19

ONDERWERP:

Agendapunten raad 1 halfjaar 2013.

ADVIES:

-

het overzicht van onderwerpen die gepland staan voor de
raad, tot en met de raadsvergadering van juni 2013,
definitief vast te stellen;

-

dit overzicht ter beschikking te stellen van
agendacommissie en raadsleden.

BESLUIT:

14. TEAM:

e

Conform advies besloten

OLOG

NUMMER:

OLOGEV38

ONDERWERP:

Privatisering Het Run - keuze ondernemer

ADVIES:

-

De selectieprocedure voor privatisering van het Run te
sluiten;

-

Om met de firma Smulkar verder te praten met als doel
tot overeenstemming te komen over de overname van
het Run;

-

Mocht er overeenstemming worden bereikt, wordt dit
voorgelegd aan het college en de raad.

Datum
Raad

Openbare besluitenlijst van het college van Heusden d.d. 4 december 2012
BESLUIT:

Conform advies besloten

Deze besluitenlijst, betrekking hebbende op 14 volgnummers, is vastgesteld in de
vergadering van 11 december 2012.
Het college van Heusden
de secretaris,

de burgemeester,

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

Drs. J. Hamming

Datum
Raad

