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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d. 24 januari 2023 

 
02.01 

 
Vaststellen openbare 

notulen vergadering 

van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 
januari 2023 

 
1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering 

van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2023. 

 

 
03.01 

 
Benoemen leden 

centraal stembureau 
voor 
gemeenteraadsverki
ezingen 

 
1. De plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangend 

leden van het centraal stembureau voor 
gemeenteraadsverkiezingen conform het conceptbesluit te 
benoemen. 

 

 
03.02 

 
Besluiten over 

bestemmingsplan 
'Zandoerleseweg 33-
35' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 

‘Zandoerleseweg 33-35’ gewijzigd vast te stellen, volgens 
adviesnota nr. 23.019 en besluit nr. 23.020. 

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerleseweg 33-35’’ vast te 

stellen.  
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 
03.03 

 
Besluiten over de 
evaluatie 
Uitvoeringsprogram

ma VTH 2022 en het 
Uitvoeringsprogram
ma VTH 2023 

 
1. De evaluatie Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht 

en Handhaving 2022 vast te stellen;  
2. De raadsinformatienota, met nummer 23bs00002, over de 

evaluatie Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving 2022, vast te stellen.  

3. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving 2023 vast te stellen;  

4. De raadinformatienota, met nummer 23bs00003, over het 
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving 2023, vast te stellen. 

 

 
03.05 

 
Informeren 

gemeenteraad over 
de Kantorenbrief 

Stedelijk Gebied 
Eindhoven 2022 

 
1. De raad via bijgaande Informatienota te informeren over de 

huidige ontwikkelingen op de kantorenmarkt in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven. 

 

 
03.06 

 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Zandoerle 

40/Zandoerleseweg 
ong. 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Zandoerle 

40/Zandoerleseweg ong.’ gewijzigd vast te stellen, volgens 
adviesnota nr. 23.010 en besluit nr. 23.009.  

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 
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03.07 

 
Vaststellen 

Aanwijzingsbesluit 
plakken en kladden 

met betrekking tot 
verkiezingsreclame 

 
1. De wijzigingen van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 

Algemene plaatselijke verordening (Apv) (plakken en 
kladden m.b.t. verkiezingsreclame) vast te stellen. 

 

 
04.01 

 
Het uitreiken van 
een Gemeentelijke 

Onderscheiding 

 
1. Een Gemeentelijke Onderscheiding uit te reiken aan de heer 

A.J. van Kasteren. 

 

 

 


