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Aanwezig P.M.J.H. Bos, burgemeester,
M.J.A. Tielemans, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,
M.R.G. Buijsse, wethouder,
J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002114 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 17 november 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001947 Vaststelling bestemmingsplan 
'Omgevingsplan: Veegplan 5'

Het college besluit om:
1. Met betrekking tot de vormvrije m.e.r. Rietven 4:

a. In te stemmen met de conclusie uit de ruimtelijke onderbouwing 
dat er geen sprake is van belangrijke nadelige effecten op het 
milieu;

b. Te besluiten dat daarom geen milieueffectrapportage hoeft te 
worden opgesteld.

2. Met betrekking tot veegplan 5:
a. In te stemmen met de inhoud van de nota van zienswijzen;
b. Het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ gewijzigd vast te 

stellen (IDN:NL.IMRO.0755.OP2016Herziening05‐VA01);
c. Verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
d. Bijgevoegde memo ter kennisgeving naar de Raad te sturen.

EB&M

BW/002091 Verzoek stedenbouwkundige opzet 
Biesthoek ong. / planologische 
medewerking

1. Principemedewerking te verlenen aan maximaal 4 Ruimte voor Ruimte kavels op 
de Biesthoek ongenummerd onder de volgende voorwaarde:
a) de zichtlijnen behouden blijven, zoals deze zijn ingetekend in het derde en vierde 
scenario;
b) er sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
c) er vooroverleg plaatsvind over het plan i.v.m. 35 Ke contour met een positief 
resultaat

2. Bij de definitieve planvorming het waterschap Aa en Maas en de bewoners van het 
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buurtschap te betrekken.

BW/002102 Q3 Rapportage 2020 
Gespecialiseerde Jeugdhulp regio 
Noordoost Brabant

Kennisnemen van de Q3 Rapportage 2020 Gespecialiseerde Jeugdhulp regio 
Noordoost Brabant.

BZ

BW/002110 Lokale uitvoering sport- en 
beweegakkoord 2020

1. Kennis nemen van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord door de 
werkgroep sport en bewegen;

2. Akkoord gaan met de besteding van het totale uitvoeringsbudget Sportakkoord 
2020 (à € 10.000) aan het ontwikkelen van het sport- en beweegplatform door 
Flying Kiwi;

RI&S


