
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 oktober t/m 30 oktober 2018 

 
Datum aanmaak: 31 oktober 2018 

 
 
MT 

Zaaknummer: 2018064878 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 17 t/m 23 oktober 2018. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 17 t/m 23 oktober 2018 vast te 

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

van 17 t/m 23 oktober 2018 vast te stellen. 
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018064288 
Onderwerp: Studie Bundelroutes Bereikbaarheidsagenda. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis nemen van de resultaten van de Verkennende studie Bundelroutes; 
2. in te stemmen met de conclusies van de Verkennende studie; 
3. in te stemmen met de kaders voor uitwerking van de vijf Projectclusters; 
4. in te stemmen met de vijf Projectclusters (inhoudelijk en werkwijze, taakverdeling) 

als onderling samenhangende vervolgprojecten binnen de kaders van 
SmartWayZ.NL, de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en de kaders voor de 
Bundelroutes; 

5. de commissie Ruimte te informeren door bijgevoegde memo; 
6. in te stemmen met concept-persbericht (te verspreiden door Eindhoven namens de 

10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant).  
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018061966 
Onderwerp: Voorontwerp "Asten Verzamelplan 2019-1". 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Asten verzamelplan 2019-1" 

en de procedure op te starten; 
2. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 20 november 
2018.  

 
 
 
 
 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018062109 
Onderwerp: Toetsingsmatrix ten behoeve en locatiekeuze nieuw 

gemeenschapshuis Asten. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
 
1. in te stemmen met de voorliggende toetsingsmatrix en bijbehorende 

beoordelingsmatrix; 
2. in te stemmen met functiebepaling vrijkomende locaties, aanvullende 

randvoorwaarden en intentieovereenkomst(en); 
3. het presidium te verzoeken de toetsingsmatrix en de bijbehorende 

beoordelingsmatrix te agenderen voor de vergadering van de commissie Burgers van 
19 november 2018 en de raadsvergadering van 11 december 2018.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018064646 
Onderwerp: Evaluatie Stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de 

gemeente Asten. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
kennis te nemen van de evaluatie en in te stemmen met: 
1. het vervolgen van de ingeslagen weg met de huidige 'creatieve' aanpak van de 

afhandeling van burgerinitiatieven waarbij telkens wordt gezocht naar co-
financiering;  

2. het beschikbaar stellen van € 45.000,- aan budget. Deze bestaat uit € 40.000,- voor 
burgerinitiatieven en € 5000,- voor kleinere initiatieven/faciliteiten die rechtstreeks 
door UDAS worden gegeven. 

3. de dekking van deze €45.000,- als volgt: 
a. Voor € 20.000,- wordt gebruik gemaakt van het bestaand participatiebudget 

voor de uitvoering de subsidieverordening (Leefbaarheid). 
b. Daarnaast wordt de raad € 25.000,- aan nieuw krediet gevraagd (waarvan  
         € 5.000,- specifiek gelabeld is voor UDAS).  

4. dat voor grote initiatieven of burgerbudgetten voor grotere projecten (categorie 
groot initiatief) telkens separaat krediet wordt gevraagd aan de raad; 

5. dat het restant van het huidige incidentele krediet   
(€ 35.000,-) wordt benut voor eventuele nieuwe burgerinitiatieven die in 2018 nog 
om een bijdrage vragen en voor verdere acties op bijvoorbeeld communicatief vlak 
voor het stimuleren van burgerinitiatieven vanuit het programma 'Vitale democratie 
in Asten'. Zie hiervoor de financiële paragraaf van de programmaopdracht die 
gelijktijdig met deze evaluatie in de raad van december 2018 wordt behandeld.  

6. de voorgestelde spelregels (onder punt 3 in de evaluatie) hoe om te gaan met kleine 
en grote (burger)initiatieven; 

7. het presidium te verzoeken om de evaluatie en deze beslispunten te agenderen voor 
behandeling in de raad op 11 december 2018 (commissie AZ&C 22 november 2018). 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018058461 
Onderwerp: Principeverzoek twee woningen aan de Voordeldonk en een aan de 

Peelkesakker. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen 
aan een woning aan de Peelkesakker en één woning aan de Voordeldonk.  
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018064886 
Onderwerp: Jaarlijkse projectenbijdrage Innovatiehuis de Peel. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en dit aan te bieden aan het 

presidium; 
2. het presidium te verzoeken dit stuk te plaatsen op de agenda van de commissie AZC 

op 22 november 2018 alsmede in te stemmen met het geven van een presentatie 
door de directeur van het Innovatiehuis in de commissie AZC en dit stuk vervolgens 
te plaatsen op de agenda van de raad van 11 december 2018.  

 
 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018064382 
Onderwerp: Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en 

Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. het presidium te verzoeken de Derde wijziging op de begroting 2018 GR 

Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten te 
plaatsen op de agenda van de commissie Burgers op 19 november 2018 en de 
agenda van de Raad van 11 december 2018. 

2. de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op de Derde Wijziging op de 
begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR 
Peelgemeenten.  

 
 
Control 

Zaaknummer: 2018063487 
Onderwerp: Accorderen gunningsadvies accountantscontrole 2019 ev. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het  
gunningsadvies (Samenvatting proces en gunningsadvies, BIZOB-2017-GEZ-JGR-00562)  
van Bizob m.b.t. de Accountantscontrole boekaar 2019 e.v. gemeenten Asten, Deurne,  

Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en GR Peelgemeenten en dit gunningsadvies voor  
instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
 
 
 



 

 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018064898 
Onderwerp: Beslissing op het bezwaar van de bewoner van Jan van 

Havenstraat 37 tegen oplegging van een last onder dwangsom. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1.  het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2.  het bestreden besluit van 19 juni 2018 ongewijzigd in stand te laten; 
3.  het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 
 
 
Control 

Zaaknummer: 2018063350 
Onderwerp: Integrale sturing programma's en organisatie / 

Programmaopdracht Vitale democratie in Asten. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de nota Integrale sturing programma's en organisatie en met de 

Programmaopdracht Vitale democratie in Asten.  
2. het presidium te verzoeken deze stukken te plaatsen op de agenda van de 

commissie AZC van 22 november 2018 en ter besluitvorming op de agenda van de 
raad van 11 december 2018. 

 
 


