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Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/001959

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 18 augustus 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/001955

Deelname aan ‘Subsidieregeling
Stimuleringsregeling Landschap
Noord-Brabant

-

RI&S

-

BW/001952

Kwijtschelding eigen bijdrage Wmo
overleden personen

BW/001951

Principeverzoek vergroten bouwvlak
De Vlonder 16-18

Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant, waarmee
deelname wordt bevestigd aan de nieuwe ‘Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap
Noord-Brabant’.
Het restantbudget inzetten voor de nieuwe regeling en (nog) geen extra financiële middelen
reserveren.

Kwijtschelden van eigen bijdrage Wmo 2020 bij personen die overleden zijn in de periode januari
t/m augustus 2020 zodat deze niet ten laste komen van de nabestaanden.
-

Principemedewerking verlenen aan het bouwen buiten het bouwvlak in de
bestemming ‘Bedrijventerrein’.
Medewerking verlenen aan de bouw van een bedrijfspand en dit buitenplans
goedkeuren.
Akkoord met verkoop van 18m2, de kosten zijn voor rekening van de koper
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BW/001948

Verzoek om medewerking aan
realiseren kinderdagverblijf op
Zandhoek 2.

Voorgesteld wordt om het verzoek af te wijzen.

RI&S

BW/001943

Gewijzigde vaststelling van
bestemmingsplan ZandhoekBergstraat.

1. de zienswijzen te beantwoorden zoals in het raadsvoorstel aangegeven.
2. Een aanpassing te doen aan de toelichting van het bestemmingsplan.

RI&S

BW/001913

Mandaat ondertekenen
samenwerkingsovereenkomst
Noordoost Brabant Werkt

1. Bijgevoegde concept samenwerkingsovereenkomst Noordoost Brabant Werkt vast te stellen.
2. De portefeuillehouder Arbeidsmarkt te mandateren om deze overeenkomst namens het college
te ondertekenen

RI&S

BW/001957

Koopovereenkomst perceel bosgrond
ter realisatie van een weg in De
Burgt

Instemmen met de aankoop van een gedeelte van kadastraal perceel BOEKEL, sectie M,
nummer 125.

RI&S
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