
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 februari t/m 19 februari 2019 

 
Datum aanmaak: 19 februari 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019010260 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 6 t/m 12 februari 2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 6 t/m 12 februari 2019 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W 

van 6 t/m 12 februari 2019 vast te stellen. 

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019005400 

Onderwerp: Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de uitvoeringsregels  

kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019010012 

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-1'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. met betrekking tot het onderdeel Prins Bernhardstraat in te stemmen met de 

ontwerpbesluiten vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder en dit in 

procedure te brengen; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-1' en het 

plan ter inzage te leggen; 

3. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten en deze aan te gaan voor 

de locaties Beemdstraat 6-8, Heikamperweg ong. nabij 17, Prins Bernhardstraat 19, 

Reeweg 3, Tureluurweg 7, Voordeldonk ong. en Peelkesakker ong. en Voorste 

Heusden 44. 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019010360 

Onderwerp: Prestatieafspraken 2019 Bergopwaarts en WoCom. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2019 gemeente Asten Bergopwaarts en 

HBO De Peel; 

2. in te stemmen met de prestatieafspraken 2019 gemeente Asten, WoCom en 

Stichting Bewonersraad De Pan; 

3. wethouder H.A.M. van Moorsel machtigen om de prestatieafspraken namens het 

college van burgemeester en wethouders te ondertekenen.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019009791 

Onderwerp: Asfaltonderhoud 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het asfaltonderhoud 2019 voor  

kennisgeving aan te nemen.  

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019010099 

Onderwerp: Vaststellen van de stembureauleden, de tellers, het GSB en het 

draaiboek voor de verkiezingen 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

vast te stellen voor de verkiezingen 2019: 

• Stembureauleden  

• Tellers 

• GSB 

• Draaiboek 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019003555 

Onderwerp: Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota 2020 van Belastingsamenwerking Oost-Brabant; 

2. het presidium te verzoeken de kadernota voor te leggen aan de commissie AZ&C  

28 maart 2019 en aan de gemeenteraad op 16 april 2019, met het advies om kennis 

te nemen van de kadernota en een standpunt in te nemen. 

3. het standpunt van de raad toe te sturen aan BSOB. 

 

 

 

 


