
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 april t/m 30 april 2019 

 
Datum aanmaak: 2 mei 2019 

 

MT 

Zaaknummer: 2019026274 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 17 t/m 23 april 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 17 t/m 23 april 2019 vast te 

stellen; 

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

van 17 t/m 23 april 2019 vast te stellen. 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019024769 

Onderwerp: Benoeming ambtenaren burgerlijke stand gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit zes ambtenaren van de burgerlijke 

stand te benoemen. 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019010259 

Onderwerp: Pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het convenant verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 

2019 als uitvoering van de pilot; 

2. het beleid op incidentele ontheffingen te verlagen van 10 naar 7; 

3. een budget ter hoogte van € 3.500,-- uit de bestaande middelen inzetten, voor de 

inhuur van toezichthouders op controle sluitingstijden horeca en controle op alcohol 

bij jongeren. 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019025790 

Onderwerp: Beslissingen op bezwaar tegen omgevingsvergunning 

Kemphaanweg 1. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. beide bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten; 

3. de gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen. 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019026133 

Onderwerp: Uniform hulpaanbod bij scheiding. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de nadere 

uitwerking en het werkproces van Uniform Hulpaanbod bij scheiding. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019024169 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021 - 2023 GR 

Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021 - 

2023 GR Peelgemeenten te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers op 12 

juni 2019 en op de agenda van de raad op 25 juni 2019; 

2. de raad te adviseren in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2020 & 

Meerjarenraming 2021 - 2023 GR Peelgemeenten en geen zienswijze in te dienen.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019025198 

Onderwerp: Principeverzoek nieuwe woning naast Havikstraat 1 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen 

aan de bouw van een extra woning op het perceel aan Havikstraat 1 te Asten. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018068579 

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging 

Kruisbaan 4'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen; 

2. in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen; 

3. het wijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging Kruisbaan 4' met 

planidentificatienummer NL.IMRO.0743.BPW2018004-VS01 gewijzigd vast te stellen.  

 


