
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 februari t/m 26 februari 2019 

 
Datum aanmaak: 26 februari 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019012102 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 februari 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 13 t/m 19 februari 2019 vast te 

stellen; 

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

van 13 t/m 19 februari 2019 vast te stellen. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019011436 

Onderwerp: Definitieve last onder dwangsom Beekstraat 31. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met het opleggen  

van de last onder dwangsom conform bijgevoegd concept. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019010993 

Onderwerp: Jaarplan 2019 Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het jaarplan 2019 doelmatig waterbeheer Brabantse Peel; 

2. het jaarplan 2019 ter informatie aan te bieden aan de commissie Ruimte. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019011496 

Onderwerp: Renovatie openbare verlichting 2018-2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit renovatie openbare verlichting  

2018-2019 voor kennisgeving aan te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019011560 

Onderwerp: Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken om het  

delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r. te plaatsen op de agenda van de commissie  

Ruimte van 26 maart 2019 en de agenda van de raad van 16 april 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019009632 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma sociaal domein. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken 'Uitvoeringsprogramma sociaal domein 

2018' eind 2018 en dit ter kennisname te brengen aan de commissie Burgers; 

2. in te stemmen met het 'Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019' en het 

uitvoeringsprogramma voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de 

commissie Burgers;  

3. vanaf 2020 het uitvoeringsprogramma sociaal domein ter informatie voor te leggen 

aan de commissie Burgers en niet voor wensen en bedenkingen.       

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019011254 

Onderwerp: Sluiten contract regresrecht Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met het sluiten van overeenkomst met Berntsen Mulder Advocaten 

(BMA) voor de duur van drie jaar ter uitvoering van het Wmo-regresrecht; 

2. een machtiging te verlenen aan de algemeen directeur van de gemeenschappelijke 

regeling Peelgemeenten tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst 

namens de gemeente Asten. 

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2018068447 

Onderwerp: Beheerregeling en reglement gegevensverstrekking 

basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

vast te stellen: 

1. de beheerregeling basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019; 

2. Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 

2019 in te trekken; 

3. Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Asten (2014); 

4. Privacyreglement basisregistratie personen van de gemeente Asten (2014). 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019011241 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Asten Landgoed Hazeldonk 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Asten Landgoed Hazeldonk 

2019'; 

2. de vooroverleg- en inspraakprocedure op te starten; en 

3. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 26 maart 

2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019007023 

Onderwerp: Herstelbesluit Achtermijterbaan 1. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de raad te verzoeken voor de locatie Achtermijterbaan 1 te Heusden het 

bestemmingsplan Asten veegplan 2017-1 opnieuw vast te stellen; 

2. het presidium te verzoeken het voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte van 26 maart 2019 en de agenda van de raad van 16 april 2019.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018070694 

Onderwerp: Principeverzoek mantelzorgwoning en bedrijfswoning Kruisbaan 6. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  aan Kruisbaan 6 in Heusden in principe medewerking te verlenen aan de bouw van 

een nieuwe bedrijfswoning en de ingebruikname van de bestaande bedrijfswoning als 

mantelzorgwoning, mits: 

o wordt voldaan aan de definitie van de Wmo; 

o de mantelzorgwoning enkel wordt gebruikt door de ouders van aanvrager; 

o aanvrager lid is van de ter plaatse gevestigde maatschap. 

2.  in principe medewerking te verlenen aan de verkoop van de gronden ter plaatse van 

het bouwblok gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie D, 

nummer 2818 (Kruisbaan 6 in Heusden) en de overdracht van het recht van erfpacht 

van de overige gronden van dit perceel aan de dochter van de huidige erfpachter.  

  

  



 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018074490 

Onderwerp: Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 

inclusief bijbehorende toelichting. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting; 

2. het presidium te verzoeken deze verordening te plaatsen op de agenda van de 

commissie Algemene Zaken & Control van 28 maart 2019 en de agenda van de raad 

van 16 april 2019. 


