
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 april t/m 10 april 2018 

 
Datum aanmaak: 10 april 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020425 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 28 maart t/m 3 april 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 28 maart t/m 3 april 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

     28 maart t/m 3 april 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018015387 Principeverzoek Kennisstraat 1 te Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de 

bestemming Kennisstraat 1 ten behoeve van een Ruimte voor 

Ruimte woning. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018013525 Principeverzoek uitbreiding rijhal en logiesverblijven manege 

Heijligers. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de gevraagde vergroting van de rijhal 

en de oprichting van maximaal 10 logiesverblijven. 

 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011092 Principeverzoek tijdelijk toestaan van een zand- en grindhandel aan 

de Beekstraat 20 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen 

medewerking te verlenen aan het tijdelijk toestaan van een zand- en 

grindhandel aan de Beekstraat 20 te Asten, vanwege strijd met het 

ruimtelijk beleid. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020823 Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant over bootcamp aan de Bergweg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit beroep in te 

stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant en een 

bestuurlijk overleg met betrokken organisator te plannen. 

 

 

Personeel & Organisatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018014807 Voorstel over verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

gemeente Asten 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. dat de opgave neveninkomsten van de twee wethouders niet 

leidt tot een verrekenplicht; 

2. dat de opgave neveninkomsten van de burgemeester weliswaar 

leidt tot verrekenplicht over het jaar 2017, maar dat (eventuele) 

neveninkomsten niet worden verrekend. Dit kan bij voorbeeld 

zijn omdat de hoogte van de neveninkomsten onder de 

drempelwaarde blijft. Daardoor hoeft er op basis van de gedane 

opgave geen verrekening plaats te vinden.  

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018019912 Jaarverslag 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het jaarverslag 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


