
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 oktober t/m 22 oktober 2019 

 
Datum aanmaak: 23 oktober 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019063208 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 9 t/m 15 oktober 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 9 t/m 15 oktober 2019 vast te 

stellen; 

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

9 t/m 15 oktober 2019 vast te stellen. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019040200 

Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 

belastingverordeningen; 

2. het presidium te verzoeken de belastingverordeningen te plaatsen op de agenda van 

de commissie AZ&C van 28 november 2019 en de agenda van de raad van  

10 december 2019. 

 

 

Control 

Zaaknummer: 2019061837 

Onderwerp: Procesvoorstel afhandeling aansluiten gemeenschappelijke 

regelingen bij werkgeversvereniging. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de raad in overweging te geven de ontwerp-besluiten van de gemeenschappelijke 

regelingen in verband met het aansluiten bij de werkgeversvereniging voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. de raad hierover te informeren middels de memo "Aansluiten bij 

werkgeversvereniging door gemeenschappelijke regelingen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019060695 

Onderwerp: Nadere regel subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en 

vroegschoolse educatie gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de 'Nadere regel subsidiëring  

regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten 2019' vast te  

stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019061021 

Onderwerp: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen dat het college van de  gemeente Helmond namens Asten opdracht 

verstrekt aan LEVgroep met onderaannemer Lumens voor het uitvoeren van de 

gemeentelijke taken 'aannemen, triageren en verwerken van meldingen' en het 

'uitvoeren van de hoorplicht', (beiden Wvggz), en het 'aannemen en verwerken van 

meldingen over verward gedrag'; 

2. in te stemmen dat het college van de gemeente Helmond namens Asten opdracht 

verstrekt aan GGZ Oost-Brabant, voor het uitvoeren van de gemeentelijke taak 

'verkennend onderzoek';  

3. in te stemmen met een voorlopige kostenverdeelsleutel op basis van inwoneraantal 

en een nacalculatie op basis van daadwerkelijke inzet; 

4. in te stemmen met deelname aan het Regionaal overleg Oost-Brabant waarbij de 

gemeente Helmond namens de subregio Helmond - de Peel deelneemt;    

5. in te stemmen met het voortzetten van de aansluiting op het 'BOPZ online' met 

voldoende licenties voor de uitvoering; 

6. de gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.  

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019062996 

Onderwerp: Presentatie poorttarieven en renovatie milieustraat voor 

gezamenlijke raadsbijeenkomst met Someren. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de invulling van de gezamenlijke raadsbijeenkomst Asten en 

Someren; 

2. in te stemmen met de bijgevoegde presentatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019062558 

Onderwerp: Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de raad voor te stellen: 

1. te verklaren dat de geurverordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet Geurhinder 

en veehouderij die is vastgesteld op 9 september 2016 wordt aangepast voor de 

gemeente Asten; 

2. te bepalen dat aanvragen voor het oprichten of veranderen van een veehouderij met 

melkkoeien of vrouwelijk jongvee worden aangehouden; 

3. dit aanhoudingsbesluit geheim te houden tot de bekendmaking van dit besluit; 

4. te bepalen dat dit besluit direct na bekendmaking in werking treedt. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019062187 

Onderwerp: Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de ODZOB mandaat en machtiging te verlenen overeenkomstig bijgevoegd voorstel 

(titel: Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant 2019); 

2. het voorgaande mandaatvoorstel (Mandaat en machtiging ODZOB gemeente Asten 

2018) in te trekken vanaf het moment dat de nieuwe regeling in werking getreden 

is. 

 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019062616 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit tijdelijke instelling 

eenrichtingsverkeer Prins Bernhardstraat, gedeelte tussen de 

Logtenstraat en de Langstraat. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bestreden besluit in stand 

te houden; 

3. bezwaarmakers via bijgevoegde beslissing op bezwaar te antwoorden.  

 

 

 


