
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 april t/m 24 april 2018 

 
Datum aanmaak: 25 april 2018 

 
 
 
Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018024496 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 11 t/m 17 april 2018. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 
college van b&w van 11 t/m 17 april 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 
mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  
11 t/m 17 april 2018 vast te stellen. 

 
 
 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018023871 Coalitieakkoord 2018-2022 CDA, Algemeen Belang, Leefbaar Asten. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het coalitieakkoord 2018-2022 CDA, Algemeen Belang, 
Leefbaar Asten uit te werken in de meerjarenbegroting  
2019-2022; 

2. de portefeuilleverdeling vast te stellen overeenkomstig het 
coalitieakkoord, met uitzondering van Monumenten dat van 
wethouder Spoor naar wethouder Martens gaat. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018023756 Bereikbaarheidsagenda en studie bundelroutes. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de voortgang van de Bereikbaarheidsagenda en studie 
bundelroutes en de commissie en raad daarover te informeren. 
 
 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018015031 Principeverzoek Voorste Heusden 44 te Heusden. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe medewerking te verlenen aan eén woning in de zuidelijke 
zij tuin van het perceel Voorste Heusden 44, mits: 
1. het perceel zodanig wordt verkaveld dat voor de bestaande 

woning een afstand van 5 meter tussen de zijdelingse 
perceelsgrens en het bouwvlak voor de hoofdmassa wordt 
gehanteerd en voor de te realiseren woning 3 meter tot de 
zijdelingse perceelsgrenzen; 

2. bij de situering van de hoofdmassa waaronder kap vorm dient 
rekening gehouden te worden met de gevolgen voor het uitzicht 
en/of bezonning vanuit de aangrenzende bestaande woningen 
c.q. percelen en; 

3. tevens rekening wordt gehouden met het straatbeeld en de 
akoestische belasting ten gevolge van het wegverkeer. 

 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018023573 Aanvraag ontheffing hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Wet 

geluidhinder Burgemeester Wijnenstraat 71. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het bijgevoegde ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder en dit in procedure te brengen. 
 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018023358 Jaarverslag Handhaving 2017. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Jaarverslag Handhaving 2017 vast te stellen; 
2. het Jaarverslag Handhaving 2017 ter kennisname aan de 

commissie AZ&C d.d. 24 mei 2018 te sturen. 
 
 

  



 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018020821 Uitvoeren project dynamisch uitvoeringsprogramma integrale 

veiligheid peelland 2015-2018 editie februari 2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 
Peelland 2015-2018, editie april 2018, vast te stellen en ter 
kennisgeving voor te leggen aan de commissie AZ&C d.d.  
24 mei 2018; 

2. kennis te nemen van het informerend voorstel proces 
totstandkoming Kadernota IVB 2019-2022 en het voorstel te 
agenderen voor de commissie AZ&C d.d. 24 mei 2018. 

 
 

Facilitaire ondersteuning 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018022249 Verticale verantwoording informatiebeveiliging (ENSIA). 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten van de Suwinet-audit 
Senzer; 

2. de collegeverklaring Suwinet vast te stellen; 
3. de verantwoordingsrapportages BAG en BGT vast te stellen. 
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018020424 Ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de concept programmabegroting 2019 
GGD Brabant-Zuidoost; 

2. de concept programmabegroting en het bijgevoegde 
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
 

Kwaliteit & Control 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018024956 Aanwijzing vertegenwoordiging in verbonden partijen gemeente 

Asten 2018. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit uit hun midden 

aan te wijzen de vertegenwoordigers en de plaatsvervangers in de 
besturen van de verbonden partijen overeenkomstig bijgevoegd 
concept besluit. 
 
 
 

  



 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018021391 Evaluatie PIT-convenant 2017. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Evaluatierapport PIT-convenant 2017 vast te stellen;  
2. de voorstellen te steunen om de in het rapport gedane 

aanbevelingen op te volgen. 
 
 
 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018010486 Doelmatig waterbeheer. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het jaarplan 2018 doelmatig waterbeheer 
Brabantse Peel; 

2. kennis te nemen van het besluit van de Stuurgroep om het 
onderwerp klimaatadaptatie aan te haken bij het IGA 
(Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg voor de Peel); 

3. het jaarplan 2018 ter informatie aan te bieden aan de 
commissie Ruimte. 

 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018023546 Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en 
meerjarenraming 2020-2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant; 

2. onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad een 
voorlopige reactie te geven op de ontwerpbegroting 2019 en 
meerjarenraming 2020-2022; 

3. bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie 
algemene zaken en control van 24 mei 2018 en de 
gemeenteraad van 5 juni 2018. 

 
 

 
 
 


