Zaaknummer 00590455
Onderwerp

Openbare besluitenlijst college 7 mei 2019

Collegevoorstel
Feitelijke informatie
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 mei 2019 treft u bijgaand aan.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer 00590455
Onderwerp

Openbare besluitenlijst college 7 mei 2019
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 14 mei 2019
besloten:



de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 mei 2019 aan te vullen met het besluit
over Transparant bestuur 2019;
deze openbare besluitenlijst aldus gewijzigd vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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000668109
Nr.: 00586069

Openbare besluitenlijst
voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 07 mei 2019

Aanwezig:
de burgemeester:

Mevrouw drs. W. van Hees

de wethouders:

De heer dr. M.G.M. van der Poel
De heer C.A.M. van Bokhoven
De heer P.L.S. van Steen
De heer T.A.H.M. Blankers

de secretaris:

De heer mr. H.J.M. Timmermans

Afwezig:

Openbare besluitenlijst vergadering van het college van Heusden d.d. 07 mei 2019
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Cluster:
Nummer:

Bestuursondersteuning
00589724

Onderwerp:
Besluit:

Openbare besluitenlijst college 30 april 2019
Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 30 april 2019 aangevuld met het besluit
over de verkoop van het voorterrein van de gebouwen van Lips in Drunen aan The Lips Compagnie BV en daarmee
deze besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

Cluster:
Nummer:

Strategie en relatiebeheer
00587007

Onderwerp:
Besluit:

Jaarplan en begroting 2020 van de Regio Noordoost-Brabant
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het concept van het jaarplan en de ontwerpbegroting 2020 van
de Regio Noordoost-Brabant. Naar verwachting neemt de raad hierover op 2 juli aanstaande een besluit.

Cluster:
Nummer:

Ruimtelijke ordening
00585576

Onderwerp:
Besluit:

Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluplan woningaantallen'
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Parapluplan woningaantallen’ vast te stellen. Dit plan regelt
het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is
op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar. Naar verwachting neemt de raad op 2 juli aanstaande een
besluit over het voorstel.

Cluster:
Nummer:

Projecten
00583310

Onderwerp:
Besluit:

Woningbouwplanning 2019 en verder
Het college heeft besloten de woningbouwplanning voor 2019 en verder vast te stellen. Deze planning geeft een
beeld van het aantal geplande woningen in onze gemeente en waar deze worden gebouwd. In totaal zijn er in de
eerstkomende tien jaar 2071 woningen gepland.
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Cluster:
Nummer:

Welzijn
00588800

Onderwerp:
Besluit:

Jaarverantwoording kinderopvang 2018
Het college heeft het gemeentelijk verslag ‘Jaarverantwoording Kinderopvang Heusden 2018’ vastgesteld. Hierin
staan gegevens over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van
kinderopvangvoorzieningen (KDV-BSO-GOB-VGO). De verantwoording wordt toegestuurd aan de Inspectie van het
Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Cluster:
Nummer:

Omgevingsvergunningen
00589093

Onderwerp:
Besluit:

Omgevingsvergunning voor het toestaan van zeven appartementen aan de Nieuwkuijksestraat 50 in Nieuwkuijk
Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van zeven appartementen in
een bestaande woning aan de Nieuwkuijksestraat 50 in Nieuwkuijk.

Opmerking:
Cluster:
Nummer:

De burgemeester heeft zich onthouden van beraadslaging en besluitvorming.
Vastgoed
00588140

Onderwerp:
Besluit:

Verkoop Romneyloods op de hoek Nassaulaan/Vendreef in Vlijmen
Het college heeft besloten om de demontabele loods aan de Nassaulaan/Vendreef in Vlijmen te verkopen aan
degene die na de openbare inschrijving het hoogste bod deed.

Cluster:
Nummer:

Beleid en beheer openbare ruimte
00588558

Onderwerp:

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A. Merkx (Heusden één) over verkeerssituatie Tinie de Munnikstraat/ Cees
van Delfstraat in Drunen
Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A. Merkx (Heusden één) over een verkeerssituatie in de Tinie
de Munnikstraat/Cees van Delftstraat in Drunen.

Besluit:
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Cluster:
Nummer:

Personeel en organisatie
00585174

Onderwerp:
Besluit:

Definitieve besluitvorming invoering HR21
Het college heeft besloten om voor de invoering van HR21, een nieuw systeem van functie-indeling en -waardering
in de gemeentelijke organisatie, een aantal documenten definitief vast te stellen.

Cluster:
Nummer:

Veiligheid en Handhaving
00588909

Onderwerp:
Besluit:

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over camerabeleid
Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over het camerabeleid langs de
openbare weg in de gemeente.

Cluster:
Nummer:

Kwaliteitscontrol
00587403

Onderwerp:
Besluit:

Transparant bestuur 2019
De raad en het college willen maximale transparantie over hun bestuurlijke werkzaamheden. Om die reden heeft het
college, aan de hand van het juridisch kader voor openbaarheid, geheimhouding en de informatieplicht van het
college aan de raad, de transparantie van bestuur en besluitvorming tegen het licht gehouden. Om deze
transparantie nog verder te vergroten heeft het college nadere uitgangspunten vastgesteld.

Deze openbare besluitenlijst, betrekking hebbende op 11 volgnummers, is vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2019.
Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

