
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 juni t/m 12 juni 2018 

 
Datum aanmaak: 13 juni 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018036932 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 30 mei t/m 5 juni 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 30 mei t/m  

     5 juni 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het 

college van b&w van 30 mei t/m 5 juni 2018 vast te stellen. 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018018353 Vaststellen diverse beleidsregels bijzondere bijstand. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

vast te stellen de volgende nadere regels bijzondere bijstand zoals 

bijgevoegd: 

1. aanvulling richtlijnen bijzondere bijstand voor: 

a. kosten van scholing en opleiding statushouders; 

b. duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten; 

c. looptijd leenbijstand; 

2. richtlijn bijzondere bijstand 18-21 jarigen niet in een inrichting; 

3. wijzigingsbesluit draagkracht bij trajecten Wet schuldsanering 

natuurlijke personen (Wsnp) en trajecten Minnelijkse 

schuldsanering natuurlijke personen (Msnp); 

4. ingangsdatum van deze beleidsregels met terugwerkende kracht 

vast te stellen op 1 mei 2018.  

 

  



 

Ruimte 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018034729 Planlocatie Bartholomeus, parkeren. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om in te stemmen met het in gebruik nemen van het 

rijksmonumentale deel en accepteren dat nog niet aan de 

gestelde parkeernorm kan worden voldaan  

1. zolang de parkeergarage niet is gerealiseerd; 

2. de voorwaarde stellen dat 6 parkeerplaatsen op eigen terrein 

worden gerealiseerd en in gebruik worden genomen; 

3. toestaan dat het overige parkeren in het openbaar gebied wordt 

opgevangen totdat de bouw van de garage gereed is; 

4. een overeenkomst sluiten met de ontwikkelaar waarin een 

termijn wordt gesteld waarbinnen de parkeergarage in gebruik 

moet worden genomen en het   

5. parkeren in het openbaar gebied eindigt. 

 

 

Griffie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018032037 Evaluatierapport gemeenteraadsverkiezingen en referendum WIV 

21-3-2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het evaluatierapport gemeenteraadsverkiezingen en referendum 

WIV 21-3-2018 vast te stellen en ter kennisname te brengen aan 

het presidium. Tevens ontvangen de respondenten een afschrift 

van het evaluatierapport;  

2. door het vaststellen van het evaluatierapport in te stemmen met 

de volgende aanbevelingen gericht op de organisatie van 

volgende verkiezingen: 

a) blijven werken in 2 teams met een overdrachtsmoment om 

15.00 uur. Een (extern) team tot 15.00 uur en een (intern) 

team na 15.00 uur;  

b) blijven hanteren van een uniform telproces; 

c) blijven hanteren van het uitgangspunt om kandidaat 

commissie- en raadsleden niet in te zetten als teller bij 

verkiezingen; 

d) blijven hanteren van een plan B naast een plan A met 

betrekking tot de techniek/organisatie rondom de 

verkiezingsavond; 

e) het verkiezingsproces net zo zorgvuldig en intensief blijven 

voorbereiden bij volgende verkiezingen waarbij het draaiboek 

nog wordt uitgebreid met de acties die plaatsvinden direct na 

de verkiezingsdag zelf;  

f) doorvoeren van de overige verbeterpunten zoals genoemd op 

pagina 11 van het evaluatierapport. 

 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018035203 Principeverzoek uitbreiding rijhal en logiesverblijven manege 

Heijligers (nieuw besluit). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe medewerking te verlenen aan: 

1. de gevraagde vergroting van de rijhal in noordoostelijke en 

noordwestelijk richting; 

2. oprichting van maximaal 10 logiesverblijven (tiny houses) en 

behoud van maximaal 10 inpandige logiesverblijven. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018037991 Voorjaarsnota 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium 

te verzoeken de Voorjaarsnota 2018 voor wensen en bedenkingen te 

plaatsen op de agenda van de raad van 3 juli 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018032821 Erfpachtovereenkomst zonnepark met waterberging Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het in erfpacht uitgeven van een gedeelte 

van het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, 

nummer 2176 ter grootte van 32.199 m2 aan Energiepark 

Heusden Oost B.V. voor een periode van 26 jaar conform 

bijgevoegde erfpachtovereenkomst; 

2. in te stemmen met de verkoop van een gedeelte van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 2176 ter 

grootte van 4.970 m2 aan Peter Aarts Beheer B.V. voor een 

bedrag van € 62.125 conform bijgevoegde koopovereenkomst.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018035378 Oplegging last onder dwangsom vanwege overtreding 

bestemmingsplan aan J.v. Havenstraat 37. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de 

overtreder een last onder dwangsom op te leggen om hem te 

dwingen zijn overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. 

 

 


