Aanwezigen:
de burgemeester, R.J. van de Mortel
de wethouder, P.F.W.M. Pennings
de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk
de wethouder, T.O.S van de Ven
de wethouder, A.L. van Woesik
de secretaris, drs. H.C. de Visch Eybergen
Besluitenlijst d.d.: 10.11.2020
Afdeling

Nr.

Weeknr. 46
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 03.11.2020 en 05.11.2020 (digitaal B&W)
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 03.11.2020 tot 10.11.2020
Voor kennisgeving aangenomen.
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Dienstverlening

3.

RM

Aanwijzing toezichthouder basisteam interventieteam
Het college besluit:
1. Vincent Vrijssen, coördinator Bestuurlijk Interventieteam Meierij aan te wijzen als gemeentelijk
toezichthouder. Dit gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;
2. Dit voor de volgende wetten, verordeningen en de hieruit voortvloeiende regelgeving aangaande de
fysieke leefomgeving:
 Wet ruimtelijke ordening;
 Woningwet;
 Wet milieubeheer en de in de bijlage bij deze Wet genoemde wetten en
de hierop gebaseerde regelingen van lagere overheden;
 Afvalstoffenverordening Vught 2004;
 Algemene Plaatselijke Verordening Vught;
 Wet op de kansspelen;
 Drank- en Horecawet;
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit algemene regels omgevingsrecht
3. Deze toezichthouder in het bezit te stellen van een legitimatiebewijs.

Dienstverlening

4.

RM

Intrekken noodverordening Fort Isabella
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ‘intrekkingsbesluit noodverordening vondst explosieven Fort Isabella 16 mei
2019 gemeente Vught’.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te verzenden.

Dienstverlening

5.

RM

Toekenning bevoegdheden toezichthouders 2020 - ....
1. Marwa Korch, BOA ingehuurd via Handhaving Support, met terugwerkende kracht per 2 november

19-11-2020 9:35:23

2/4

2020 aan te wijzen als gemeentelijke toezichthouder. Dit gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht;
2. Dit voor de volgende wetten, verordeningen en de hieruit voortvloeiende regelgeving aangaande de
fysieke leefomgeving:
 Wet ruimtelijke ordening;
 Woningwet;
 Wet milieubeheer en de in de bijlage bij deze Wet genoemde wetten en de hierop gebaseerde
regelingen van lagere overheden;
 Afvalstoffenverordening Vught 2004;
 Algemene Plaatselijke Verordening Vught;
 Wet op de kansspelen;
 Drank- en Horecawet;
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit algemene regels omgevingsrecht
3. De toezichthouder in het bezit te stellen van een legitimatiebewijs.
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Dienstverlening

6.

RM

Aanwijzen stembureaus, mobiel stembureau (verpleeghuizen) en bijzonder stembureau (drive-in)
1. Instemmen met het benoemen van meer stembureaus in de Gemeente Vught en Helvoirt zodat door
spreiding van de kiezers veiliger en dichterbij gestemd kan worden.

Ontwikkelling

7.

PP

Principeverzoek Helvoirtseweg 78 te Vught voor het aanpassen van de bestemming en de
ontwikkeling van een woning
Het college besluit
1. In te stemmen met het aanpassen van de bestemming Detailhandel naar de bestemming Wonen van
het perceel aan de Helvoirtseweg 78 te Vught
2. In te stemmen met de ontwikkeling van een nieuwe bungalow aan de Aert Heymlaan te Vught

F&O

8.

TV

Intrekken belastingverordeningen gemeente Haaren
1. Instemmen met het voorgenomen besluit van de gemeente Haaren met betrekking tot het intrekken
van de belastingverordeningen.
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