
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 juli t/m 17 juli 2018 

 
Datum aanmaak: 17 juli 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018045348 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4 t/m 10 juli 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 4 t/m 10 juli 

2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het 

college van b&w van 4 t/m 10 juli 2018 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling  

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018015255 Pilot welstandsvrij bouwen in Loverbosch fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. om het beleidsvoornemen tot het bij wijze van experiment voor 

onbepaalde tijd aanwijzen van het plangebied Loverbosch fase 2 

als welstandsvrij gebied, conform artikel 12, lid 2 van de 

Woningwet, vrij te geven voor inspraak; 

b. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake het 

bij wijze van experiment aanwijzen van het plangebied 

Loverbosch fase 2 als welstandsvrij gebied te plaatsen op de 

agenda van de commissie Ruimte van 4 september 2018 en op 

de agenda van de raad van 25 september 2018. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018043645 Voorontwerp wijzigingsplan Heusden Komgebied 2011, wijziging 

Heusden Oost fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. kennis te nemen van het voorontwerpwijzigingsplan Heusden 

Oost fase 2;  

b. het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 

ordening op te starten. 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018043182 Vaststelling bestemmingsplan "Asten Loverbosch fase 2 2017". 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a.  op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te 

stellen conform bijgevoegd besluit; 

b.  in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de 

(ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingsplan; 

c.  het presidium te verzoeken vaststelling van het bestemmingsplan 

te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 4 

september 2018 en op de agenda van de raad van 25 september 

2018.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018042706 Principeverzoek voor het veranderen van de bestemming naar 

wonen met opslag aan Diesdonkerweg 20. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking verlenen aan het verzoek om de bestemming 

'agrarisch - agrarisch bedrijf' met de aanduiding 'paardenhouderij' 

voor de locatie Diesdonkerweg 20 te Ommel te wijzigen naar de 

bestemming 'wonen' met aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

opslag'.  

 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018045153 Herijking verordening en beleidsregels Participatiewet 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de raad voor te stellen de volgende verordeningen in te 

trekken: 

a. Re-integratieverordening Participatiewet Asten 2015; 

b. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 

Asten 2015 en 1e wijzigingsverordening; 

c. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Asten 

2015. 

2. de raad voor te stellen de volgende verordeningen vast te 

stellen: 

a. Re-integratieverordening Participatiewet Asten 2018; 

b. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 

Asten 2018; 

c. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Asten 

2018. 

3. het presidium te verzoeken bovenstaande verordeningen te 

plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 3 

september 2018 en de agenda van de raad van 25 

september. 

4. in te trekken de volgende beleidsregels: 



 

a. Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet 

2015; 

b. Beleidsregels wet taaleis 2016; 

c. Beleidsregels inzake middelentoets zoals opgenomen 

in richtlijnen B019, B020, B021, B022, B023, B024, 

B026, B027 en B028 en opgenomen in 

Verzamelbesluit. 

5. vast te stellen de volgende beleidsregels: 

a. Nadere regels Re-integratieverordening Asten 2018; 

b. Beleidsregels Beheersing Nederlandse taal 2018; 

c. Beleidsregels Middelentoets Asten 2018. 

 

Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018046152 Aanpassing opzet begroting 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de toelichting op de gewijzigde opzet van de begroting 

2019 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de commissie 

Algemene Zaken & Control op 6 september 2018 en de 

gemeenteraad op 25 september 2018. 

 

Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018041009 Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018 vast te stellen 

en de uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in 

het bij dit besluit behorende register te verlenen aan de daarin 

genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke 

bepalingen; 

2. de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2017 vastgesteld 20 

juni 2017 in te trekken; 

3. De geactualiseerde machtigingenlijst voor vertegenwoordiging 

gemeente Asten 2018 vast te stellen, onder intrekking van de 

bestaande machtigingenlijst van 20 juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


