
 
 
 
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 28-09-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Collegekamer 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 21 september 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: het college bespreekt de lijst van uitnodigingen en deze wordt geactualiseerd. 

 
 

3. Ha | 50708660 − Beantwoording raadsvragen 48 SP: Onveilige oversteek Rakthof 
 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

4. vdB | 50726205 − Beantwoording raadsvragen 51 CDA: Automotive Campus 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. Do | 50716870 − Beantwoording raadsvragen 56 PvdA: Jeugdbescherming 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

6. vD | 50725717 − Beantwoording raadsvragen 60 MH: Stoppen met voorbereiding kappen treurwilg 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ha | 50714741 − Beantwoording raadsvragen 61 PvdA: PFAS / Gebruikers moestuin Delta 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Ha | 50721501 − Raadsinformatiebijeenkomst: Procedure herinrichting N270 (West) door 
Provincie Noord-Brabant 
 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen om bijgevoegde presentatie (bijlage 1) voor de raadscommissie te laten presenteren 

door de provincie Noord-Brabant om zodoende de gemeenteraad te informeren over de te volgen 
procedure voor herinrichting van de N270 (West); 

2. Aan het presidium verzoeken een afweging te maken wanneer de presentatie door de provincie 
kan worden gehouden, ter informatie aan de raadsleden over de te volgen procedure van het 
project. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdB | 50645789 − Raadsinformatiebijeenkomst: Digitale transformatie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het commissievoorstel en de informatieve sessie tijdens een nader te bepalen 

opiniecommissie; 
2. Aan het presidium verzoeken een afweging te maken wanneer de presentatie kan worden gehouden, 

ter informatie aan de raadsleden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
10. dV | 50172113 − Raadsinformatiebijeenkomst: Ontwikkeling maatschappelijke banen 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen om in een nader te bepalen opiniecommissie, deze middels bijgevoegde presentatie te 

informeren over het onderzoek dat is verricht in relatie tot het thema maatschappelijke banen en hier 
de commissie een richtinggevende uitspraak over te laten doen, conform het commissievoorstel. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdB | 50725551 − Raadsinformatiebijeenkomst: Brede ontwikkelingen Brainport 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het commissievoorstel en de informatieve sessie tijdens een nader te bepalen 

opiniecommissie; 
2. Aan het presidium verzoeken een afweging te maken wanneer de presentatie kan worden gehouden, 

ter informatie aan de raadsleden. 

 
Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

12. Do | 50714349 − Subsidievaststelling: Stichting Brainport Smart District 2020 
 
Beslispunten 

 
1. De subsidie aan Stichting Brainport Smart District over 2020 vast te stellen op een bedrag van €500.000; 
2. Bijgaande (concept) subsidiebeschikking te versturen aan het bestuur van de Stichting Brainport 

Smart District. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Do | 50725770 − Ondertekenen Convenant Digitaal Bewustzijn i.h.k.v. Actieplan Digitale Inclusie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de concepttekst van het Convenant Digitaal Bewustzijn; 
2. In te stemmen met het ondertekenen van dit convenant op 4 november 2021 door wethouder C. 

Dortmans. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdB | 50714276 − Normenkader rechtmatigheid 2021 

 
Beslispunt 

 
1. Het Normenkader Rechtmatigheid 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels 

het commissie- en raadsvoorstel. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

15. Do | 50718110 − Instemmingsverzoek inzake fusie Jan van Brabant en Stichting De Peel 

 
Beslispunten 

 
1. Een positief advies uit te brengen aan de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en 

Onderwijsstichting De Peel (Gemert-Bakel, Deurne en Laarbeek) over de voorgenomen 
bestuursfusie; 

2. De brief met het positieve advies ten aanzien van de bestuursfusie aan de Stichting Openbaar 
Onderwijs Jan van Brabant en Onderwijsstichting De Peel (Gemert-Bakel, Deurne en Laarbeek) vast 
te stellen; 

3. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele aanpassing van de adviesbrief, stemt het college in met 
het voorstel.  
 
 

16. vdW | 50718148 − Wensen en bedenkingen procedure inzake deelname Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) in de Stichting Bureau Inkoop Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 

 
Beslispunt 

 
1. Aan de raad voor te stellen, geen wensen of bedenkingen in te brengen ten aanzien van het 

voornemen van de Metropoolregio Eindhoven om deel te nemen in de Stichting Bureau Inkoop 
Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

17. vdW | 50433842 − Addendum op overeenkomst levering VTH-applicatie PowerBrowser 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de aanvulling (het Addendum), inclusief bijlagen, op de initiële overeenkomst 

voor aanschaf en implementatie van de VTH-applicatie PowerBrowser; 
2. De incidentele meerkosten van €66.000 voor te financieren uit het programma Omgevingswet en 

mee te nemen bij de 1e Berap 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdB | 50718166 − Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Gerstdijk 

 
Beslispunten 

 
1. Het gedeelte van de Gerstdijk, gelegen op B.Z.O.B., zoals aangegeven op bijgevoegde 

situatietekening met nummer 21.0147, aan de openbaarheid te onttrekken; 
2. Bijgevoegd concept-raadsvoorstel en besluit vast te stellen; 
3. Dit besluit in werking te laten treden de dag na publicatie; 
4. Het raadsbesluit mede te delen aan Gedeputeerde Staten. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 


