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BW/000634

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 27 februari 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000618

Bewerkersovereenkomsten Wmo en
Jeugdwet met Stichting
Inlichtingenbureau en VECOZO

1. De ‘Stichting Inlichtingenbureau aansluitings- en
bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt
2018’ ondertekenen, om te voldoen aan de huidige
privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG).
2. De ‘Overeenkomst Gegevensknooppunt Wmo en Jeugdwet
VECOZO 2018’ ondertekenen, om te voldoen aan de huidige
privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG)

BZ

BW/000623

Collegebesluit aanpassing
delegatiebesluit Omgevingsplan
2016

Het college besluit om de gemeenteraad voorliggende, aangepaste,
delegatiebesluit voor te leggen ter vaststelling om daarmee de opgenomen
bevoegdheden tot herziening van het Omgevingsplan 2016 aan het college
te delegeren.

GZ

BW/000626

Bezwaar omgevingsvergunning
vellen houtopstanden Bergstraat 55

a. De omgevingsvergunning voor het vellen van 1 lindeboom (nr. 4 op de
tekening) te verlenen
b. De omgevingsvergunning voor het vellen van de overige 3 lindebomen
te weigeren

GZ

BW/000627

Ontwerpbestemmingsplan
Bedrijventerrein Zandhoek

a. Akkoord te gaan met de anterieure overeenkomst van 16 november
2016 en de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan
voor te stellen dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

GZ
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b. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein
Zandhoek” en hiervoor de officiële planologische procedure op te
starten;
BW/000628

Bezwaar omgevingsvergunning
vellen houtopstand
Grootveld/Randveld

a. Het bezwaar van de bewoners van Donkstraat 46 ongegrond te
verklaren
b. De omgevingsvergunning voor het vellen van 1 inlandse eik (nr. 6 op de
tekening) te verlenen

GZ

BW/000629

Leeftijd verkoop appartementen
Boszicht

De leeftijd voor de verkoop van de appartementen boven
Ontmoetingscentrum Boszicht verlagen van 65 jaar naar 55 jaar en dit als
zodanig in de splitsingsakte verwerken.

BZ

BW/000631

Concept kadernota 2019 GR KCV
Brabant Noordoost

1. De Raad middels bijgevoegd concept raadsvoorstel voorstellen in te
stemmen met de concept Kadernota 2019 van de gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
2. Het budget vanaf 2018 ophogen met
€ 10.000, de dekking betrekken bij de voorjaarsnota 2018.

BZ

--

Zienswijzeverzoek beleidskader
Veiligheidshuis

In afwijking van eerdere besluitvorming (d.d. 20-02-2018) de raad voor te
stellen de kaderbrief 2019 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf voor kennisgeving aan te nemen.

AZ
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