Zaaknummer 00601554
Onderwerp

Openbare besluitenlijst college 27 augustus 2019

Collegevoorstel
Feitelijke informatie
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 27 augustus 2019 treft u bijgaand aan.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer 00601554
Onderwerp

Openbare besluitenlijst college 27 augustus 2019
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 3 september 2019
besloten:
de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 27 augustus 2019 vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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000668109
Nr.: 00594300

Openbare besluitenlijst
voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 27 augustus 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 M. Lamberigts (de secretaris-loco)

Afwezig:

De heer mr. H.J.M. Timmermans

Openbare besluitenlijst vergadering van het college van Heusden d.d. 27 augustus 2019
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Cluster:
Nummer:

Kwaliteitscontrol
00600815

Onderwerp:
Besluit:

Openbare besluitenlijst college 20 augustus 2019
Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 20
augustus 2019 vastgesteld.

Cluster:
Nummer:

Ruimtelijke ordening
00593641

Onderwerp:
Besluit:

Beslissingen op bezwaar tegen planschadebeschikkingen over bestemmingsplan
Drunen Zuid
Het college heeft besloten op de ingediende bezwaren tegen de eerdere afwijzing
van de verzoeken om een planschadevergoeding voor de percelen Raadhuisplein
7 en 9 en de Torenstraat 9 in Drunen. Er is alsnog een planschadevergoeding
toegekend voor de percelen Raadhuisplein 7 en 9.

Cluster:
Nummer:

Projecten
00596124

Onderwerp:
Besluit:

Verzoek en financiële bijdrage voor tien sociale huurwoninge in plangebied De
Gorsen
Het college heeft besloten om Tankens Beleggingsmaatschappij B.V. te
verzoeken om tien sociale huurwoningen te (laten) realiseren in plangebied De
Gorsen in Elshout. Per woning betaalt de gemeente hiervoor een
tegemoetkoming van € 15.000.

Cluster:
Nummer:

Burgerzaken
00597498

Onderwerp:
Besluit:

Straatnaamgeving Geerpark 2B Morgenrood en Plan Steenenburg Nieuwkuijk

Cluster:
Nummer:
Onderwerp:
Besluit:

Het college heeft straatnamen toegekend in het nieuwe woongebied Geerpark in
Vlijmen. Voor deelproject Morgenrood gaat het om de namen Kamille en
Rozemarijn. Voor het plan Steenenburg in Nieuwkuijk zijn de volgende namen
toegekend: Ritmeester, Barones, Hertog, Gravin, Gouverneur, Ridderspoor.
Jonkvrouw geldt als reserve, voor het geval er een extra straatnaam nodig is.
Milieu
00599700
Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. Couwenberg (VVD) over scheiden van
afval
Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C. Couwenberg (VVD) over
het scheiden van afval.
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Cluster:
Nummer:

Veiligheid en handhaving
00600210

Onderwerp:
Besluit:

Aanwijzen toezichthouders Van Vugt en Karaköse
Het college en de burgemeester hebben besloten om P.P.M. van Vugt en T.
Karaköse aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied
van de leefomgeving. Voorbeelden van wetten waar het om gaat zijn de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).

Deze openbare besluitenlijst, betrekking hebbende op 6 volgnummers, is vastgesteld in de
vergadering van 03 september 2019.
Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

