
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 oktober t/m 23 oktober 2018 

 
Datum aanmaak: 24 oktober 2018 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2018063606 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 10 t/m 16 oktober 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 10 t/m 16 oktober 2018 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van b&w 

van 10 t/m 16 oktober 2018 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018059498 

Onderwerp: Aankoop perceel N 552 van WoCom ten behoeve van Loverbosch 

fase 2. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de grond, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie N, nummer 552 ter grootte van ca. 

5.850 m2 aan te kopen ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Loverbosch fase 2 

onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande koopovereenkomst. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018063295 

Onderwerp: Vaststelling Asten Verzamelplan 2018-2. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor de 

locatie Voordeldonk conform bijgevoegd besluit; 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

3. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan te plaatsen op 

de agenda van de commissie Ruimte van 20 november 2018 en op de agenda van 

de Raad van 11 december 2018. 

 

 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018061969 

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de verordening Jeugdhulp Asten 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

Verordening Jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015;  

2. tot intrekking van de nadere regels Jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015. 

 

 

Sociaal Domein  

Zaaknummer: 2018062722 

Onderwerp: Vaststellen notitie 'Gebundelde Uitkering 2018' Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vast te stellen de notitie 'Gebundelde Uitkering 2018' van Senzer; 

2. de raad middels bijgevoegde notitie te informeren over de analyse en maatregelen 

die worden genomen om tot een tekortreductie te komen; 

3. het presidium te verzoeken de notitie te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers van 19 november 2018 en de agenda van de raad van 11 december 2018. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2018058655 

Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 

belastingverordeningen en dit voor te leggen aan de raad in de vergadering van  

11 december 2018. 

2. de regeling privaatrechtelijke vergoedingen 2019 vast te stellen.  

 


