
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 maart t/m 27 maart 2018 

 
Datum aanmaak: 27 maart 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018017328 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 14 t/m 20 maart 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 14 t/m 20 maart 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

     14 t/m 20 maart 2018 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018014510 Plan woningbouw Jan van Havenstraat 22 Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het ingediende planvoorstel voor 

woningbouwbouw op het perceel aan Jan van Havenstraat 22 in 

Ommel. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018016958 Afronding kavel 4 bedrijventerrein Florapark. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. kavel 4 op Florapark vierkantig uit te breiden; 

b. met de provincie in gesprek te gaan om de benodigde grond bij 

te kopen; 

c. te starten met de voorbereidingen van de 

bestemmingsplanprocedure. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018016353 Beslissing op bezwaar inzake intrekken vergunning aan Jan van 

Havenstraat 39. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

b. het intrekkingsbesluit ongewijzigd in stand te laten;  

c. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018016970 Stand van zaken Florapark maart 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de stand van zaken bedrijventerrein Florapark. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018017248 Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het 

ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per 1 februari 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit conform de 

verleende toestemming door de raad van 12 december 2018, een 

instemmingsbesluit te nemen om de gemeenschappelijke regeling 

Peel 6.1 op te heffen en dat besluit op de voorgeschreven wijze 

bekend te maken. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018017164 Voor- en vroegschoolse educatie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

beleidskader voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Asten 

2018-2021 inclusief uitvoeringsprogramma vast te stellen en ter 

kennisgeving voor te leggen aan de commissie Burgers.   

 

 

 

 

 

 

 


