
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 31 oktober t/m 6 november 2018 

 
Datum aanmaak: 6 november 2018 

 

MT 

Zaaknummer: 2018066210 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 24 t/m 30 oktober 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 24 t/m 30 oktober 2018 vast te 

stellen; 

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

van 24 t/m 30 oktober 2018 vast te stellen. 

 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2018064666 

Onderwerp: Afname produkten en diensten van het Regionaal Historisch 

Centrum Eindhoven. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van de inventarisatie van produkten en diensten door het RHC en 

akkoord te gaan met de reactie aan het RHC. 

 

 

Communicatie 

Zaaknummer: 2018065763 

Onderwerp: Uitgangspunten Communicatiebeleid 2018-2022. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met de  

Uitgangspunten communicatiebeleid 2018-2022. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018059715 

Onderwerp: Aanpassen regels mantelzorg in bestemmingsplannen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

via het in procedure te brengen verzamelplan 2019-1 in de komplannen en het 

bestemmingsplan Buitengebied: 

- een gewijzigde definitie op te nemen voor mantelzorg: 

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg en-of ondersteuning aan een of 

meer personen die hulpbehoevend is of zijn op fysiek, psychisch en-of sociaal vlak 

voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie 

- de bestaande afwijkingsbevoegdheden voor het gebruik i.v.m. mantelzorg te 

vervangen door respectievelijk een afwijkingsbevoegdheid voor het gebruik i.v.m. 

mantelzorg op te nemen, inhoudende: 



 

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor 

het gebruik van een bestaand bouwwerk ten behoeve van mantelzorg, zolang dit ten 

dienste staat van de functie wonen, onder de voorwaarden dat: 

a) als het gebruik betrekking heeft op een vrijstaand bijgebouw 

1) dit een maximale oppervlakte van 80 respectievelijk 125 m2 heeft 

of het gebruik t.b.v. mantelzorg een oppervlakte beslaat van 

maximaal 80 c.q. 125 m2 en 

2) het qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning; 

b) geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan; 

c) belangen van derden niet onevenredig worden geschaad. 

de term CIZ-indicatie te vervangen door een door de gemeente aangewezen sociaal-

medisch adviseur. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018065261 

Onderwerp: Ontwerpwijzigingsplan Zeilhoekweg 1. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging 

Zeilhoekweg 1'; 

2. in te stemmen met bijgevoegde (concept) anterieure overeenkomst. 

 

 


