
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 juni t/m 4 juli 2017 

 
Datum aanmaak: 5 juli 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017017253 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 21 t/m 27 juni 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 21 t/m 27 juni 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      21 t/m 27 juni 2017 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016144 Principeverzoek Vorstermansplein. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het restaurant aan 

het Vorstermansplein mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016137 Woningbouw Kloosterstraat 8 Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. zich positief uit te spreken over bijgevoegd stedenbouwkundig 

ontwerp en dit als uitgangspunt voor de verdere planvorming te 

gebruiken; 

2. de ontwikkeling Kloosterstraat 8 te betrekken in het 

eerstvolgende veegplan, mits initiatiefnemer tijdig een 

ruimtelijke onderbouwing indient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013455 Principeverzoek Wolfsberg 21. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de transformatie van de 

bedrijfsbebouwing Wolfsberg 21 naar 2 huurwoningen en een 

inpandige garage. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015829 Grondaankoop ten behoeve van plan Loverbosch fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de grond, 

kadastraal bekend, gemeente Asten, sectie N, nummer 265, groot 

ca. 4.63.20 ha., aan te kopen ten behoeve van de ontwikkeling van 

het plan Loverbosch fase 2 onder de voorwaarden zoals opgenomen 

in bijgaande koopovereenkomst. 

 

 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017017144 Benoeming buitengewone ambtenaren burgerlijke stand gemeente 

Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit Michelle 

(M.G.D.M.) van Hout-Jacobs en Lenny (P.R.) van Bussel te 

benoemen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

(babs) met ingang van 15 juli 2017.  

 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015611 Conceptsubsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de concept 

subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2018; 

2. het concept van bovengenoemde subsidieprogramma's volgens 

de gemeentelijke Inspraakverordening gedurende 6 weken ter 

inzage te leggen. 

 

 

 

 

 



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015893 Landelijke autorisatie GBA-V Zuidoost Brabant. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit inzake 

landelijke autorisatie GBA-V Zuidoost Brabant en dit via de 

commissie Burgers ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen; 

2. in te stemmen met het aangaan van het convenant bestrijden 

schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Zuidoost Brabant; 

3. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling GGD Brabant Zuidoost, waarmee het college zijn 

wettelijke taken op het gebied van leerplicht en voortijdig 

schoolverlaten overdraagt aan de GGD Brabant Zuidoost; 

4. in te stemmen met het machtigen van het dagelijks bestuur 

van de GGD om de wijzigingen als hier aan de orde door te 

voeren in de tekst en toelichting van de gemeenschappelijke 

regeling; 

5. in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke 

regeling MRE, waarmee de taken op het gebied van leerplicht 

en voortijdig schoolverlaten bij dat openbaar lichaam worden 

weggehaald; 

6. kennis te nemen van het voornemen van het dagelijks bestuur 

c.q. de bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en 

voortijdig schoolverlaten om de overgedragen gekregen 

bevoegdheden op het gebied van leerplicht en RMC te 

mandateren aan de gemeentelijke leerplichtambtenaren en 

RMC-loopbaanbegeleiders; 

7. in te stemmen met de financiering van de aanloopkosten ad  

       € 40.000 door de deelnemende gemeenten volgens de geldende 

verdeelsleutel CLR (centrale leerlingenregistratie); zijnde 

eenmalig € 920,= voor de gemeente Asten. 

 

  

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017017190 Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand verzoek om een Vangnetuitkering 

Participatiewet aan te vragen over 2016; 

2. het te ontvangen bedrag vanuit de Vangnetuitkering 

rechtstreeks over te maken aan Senzer.  

 

 

 

 

  



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016698 Privatisering clubgebouw KV Klimop. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot privatisering van het clubgebouw van Klimop en daarvoor 

een recht van opstal te verlenen; 

2. een (extra) krediet van € 29.250,= te verstrekken voor de 

renovatie van het clubgebouw van Klimop; 

3. het presidium te verzoeken dit voorstel via de commissie 

Burgers voor te leggen aan de raad.  

 

 

 

 

 


