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2019-004255 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 5 februari 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2019-004978 
MO/niraai 

Verlaging tarief dagbesteding Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Op 14 februari 2019 wordt in het kader van 
bestuurlijk aanbesteden een fysieke overlegtafel 
(FOT) georganiseerd. Tijdens deze FOT willen 
we het voorstel om het tarief voor dagbesteding 
Wmo te verlagen, bespreken met de 
zorgaanbieders. De signalen uit de praktijk met 
betrekking tot de daadwerkelijke inzet aan uren 
dagbesteding én de tarifering van dagbesteding 
binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) vormen de 
grondslag voor dit voorstel. 

Het college besluit in te stemmen met het 
voorleggen van het voorstel tot verlagen 
van het tarief dagbesteding Wmo 
(Ondersteuning Zelfstandig Leven/OZL 
07A03) aan de fysieke overlegtafel (FOT) 
Wmo.  

   

2019-004832 
CMD/jaelse 

Beveiligingsplan Suwinet 
 
Suwinet is het systeem waarin gemeenten met 
overheidsinstanties informatie over burgers delen. 
Het gaat hierbij om privacygevoelige informatie. 
Suwinet mag alleen gebruikt worden voor de 
uitvoering van de in Suwinet genoemde wetten. 
Binnen onze gemeente is dit momenteel de 
Bijzondere Bijstand als onderdeel van de 
Participatiewet.  In de Regeling is opgenomen dat 
er een beveiligingsplan moet worden opgesteld. 
In dit beveiligingsplan wordt aangegeven hoe we 
de beveiliging hiervan hebben georganiseerd.  

Het college besluit akkoord te gaan met 
het Beveiligingsplan Suwinet. 

   

2019-005192 
OS/samoon 

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019-2020 
 
Op 10 december 2018 heeft de gemeenteraad de 
Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 
vastgesteld. De kadernota beschrijft de 
strategische doelen die onze gemeente op het 
gebied van veiligheid nastreeft en de prioriteiten 
die daarbij worden gesteld. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 
realisatie van de kadernota ligt bij het college van 
burgemeester en wethouders. De nadere 

Het college besluit:  
 
1. Het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 

2019-2020 vast te stellen. 
2. Het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 

2019-2020 ter kennisname te 
brengen aan de gemeenteraad via 
de raadsinformatiebrief. 
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uitwerking van de prioriteiten met de 
doelstellingen, de aanpak van de prioriteiten en 
de samenwerkende partners vindt plaats in de 
vorm van tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.  

   

2018-032854 
OS/yvviss 

Beslissing op het bezwaarschrift 
 
Bij besluit van 15 augustus 2018 (verzonden 20 
augustus 2018) heeft u het verzoek om 
nadeelcompensatie vanwege omzetverlies als 
gevolg van de herinrichting van de Korte 
Kerkstraat en Bogardeind afgewezen. Tegen dit 
besluit is door reclamant tijdig een bezwaarschrift 
ingediend.   

Het college besluit het bezwaarschrift 
niet-ontvankelijk te verklaren. 
  

   

2018-040958 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij brief van 5 oktober 2018 heeft ARAG 
Rechtsbijstand namens Smits-Maatje V.O.F. een 
handhavingsverzoek ingediend.   
Bij brief van 26 oktober 2018 is besloten het 
verzoek om toepassing van bestuurlijke 
handhavingsmiddelen wegens met het 
bestemmingsplan strijdige verkoopactiviteiten 
door V.O.F. Aspergehof Huijbers op het perceel 
Bekelaar 20 te Mierlo niet-ontvankelijk te 
verklaren. Tegen deze beslissing heeft ARAG 
Rechtsbijstand, namens Smits-Maatje V.O.F. 
tijdig een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit: 
  
1 Het bezwaar niet-ontvankelijk te 

verklaren. 
2 Het verzoek om vergoeding van de 

kosten in de bestuurlijke 
voorprocedure op grond van artikel 
7:15 tweede lid van de Awb af te 
wijzen daar het bestreden besluit niet 
wordt herroepen wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-005435 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 12 
februari 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


