
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 juni t/m 11 juni 2019 

 
Datum aanmaak: 13 juni 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019036712 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 29 mei  t/m 3 juni 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 29 mei t/m 3 juni 2019 vast te 

stellen; 

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

van 29 mei t/m 3 juni 2019 vast te stellen. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019035495 

Onderwerp: Tijdelijke maatregelen viaduct Beekstraat. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit Rijkswaterstaat te verzoeken de  

herstelwerkzaamheden aan het viaduct Beekstraat op te starten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019032739 

Onderwerp: Nabetaling inzake realiseren zichtlocatie op bedrijventerrein 

Florapark. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met een nabetaling aan appellant vanwege het realiseren van een 

zichtlocatie op bedrijventerrein Florapark voor het bedrag van .... 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019036341 

Onderwerp: Terugkoppeling colleges Peelgemeenten Bedrijventerrein 

programmering. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de presentatie 'voorlopige bevindingen d.d. 3 juni 2019'; 

2. in te stemmen met de daarin voorgestelde richting als uitgangspunt voor het te 

maken afsprakenkader; 

3. het afsprakenkader in de tweede helft van 2019 uit te werken. 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019034501 

Onderwerp: Principeverzoek verbouw woning Sint Jozefplein 10 te Asten tot 

vier appartementen. 

 

Besluit: 

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

aan de transformatie van de woning aan het Sint Jozefplein 10 te Asten tot vier  

appartementen, mits: 

1. de initiatiefnemer bereid is medewerking te verlenen aan het wijzigen van het 

bestemming van het achterterrein in 'Wonen'; 

2. er wordt voldaan aan de Nota Parkeernormen 2016;  

3. er op het achterterrein wordt voorzien in voldoende buitenruimte voor de toekomstige 

bewoners. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019017815 

Onderwerp: Voorgenomen beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting PlatOO 

en Prodas. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de voorgenomen beoordeling van de ingediende aanvragen van 

voorzieningen in de onderwijshuisvesting zoals beschreven in dit voorstel;  

2. conform artikel 10 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Asten 2015 de voorgenomen beoordeling aan de schoolbesturen van PlatOO en 

Prodas toe te zenden en hen uit te nodigen voor een overleg waarin zij hun zienswijze 

over de voorgenomen beoordeling naar voren kunnen brengen; 

3. de commissie Burgers informeren over de voorgenomen beoordeling van de 

ingediende aanvragen middels bijgevoegde memo. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019035426 

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Venbergweg 9 Asten Z18-0398. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de 

Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen in de bijlage, voornemens te zijn: 

1. de gevraagde omgevingsvergunning voor het aspect milieu voor het veranderen en 

het in werking hebben van het bedrijf, te verlenen voor onbepaalde tijd; 

2. de omgevingsvergunning te verlenen  gelet op artikel 2.10 en 2.12, eerste lid van de 

Wabo; 

3. de omgevingsvergunning voor het aspect strijdigheid met het bestemmingsplan te 

verlenen gelet op het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 1 van de Wabo; 

4. dat de in bijlage als zodanig benoemde stukken deel uitmaken van de vergunning; 

5. aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bij dit 

besluit behorende bijlage. 

6. de voorschriften van hoofdstuk 3 Afvalwater bij de omgevingsvergunning d.d. 20 

augustus 2013 met nummer Z11-128 in te trekken. 

 

  



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019018898 

Onderwerp: Verzoek gedoogbeschikking van de directe lozing van het 

drainwater vanuit de inrichting gelegen aan de Waardjesweg 9 en 

Hazeldonk ongenummerd, op het gemeenteriool zonder dat dit 

drainwater is gerecirculeerd binnen de inrichting.. 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot 1 januari 2025, of zoveel eerder 

als aan de maximale gehalten voor totaal stikstof wordt voldaan, een gedoogbeschikking  

te verlenen voor het: 

1. niet recirculeren van het drainwater binnen de inrichting gelegen aan de 

Waardjesweg 9 en Hazeldonk ongenummerd in Asten in afwijking van artikel 3.66 lid 

3 van het Activiteitenbesluit; 

2. overschrijden van de maximale gehalten voor totaal stikstof, zoals opgenomen in 

artikel 3.66 lid 4 van het activiteitenbesluit in het geloosde drainwater; 

3. en besluit tot verdere overdracht van het dossier aan de Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019034288 

Onderwerp: Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2017-2018, Bestrijden voortijdig 

schoolverlaten en schoolverzuim. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het  

'Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2017-2018, Bestrijden voortijdig schoolverlaten en  

schoolverzuim en dit jaarverslag ter kennisname te brengen van de commissie Burgers 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019036031 

Onderwerp: Beslispunten vijf colleges naar aanleiding van evaluatie GR 

Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport 'Kiezen of (op)delen!' van SVDL; 

2. GR Peelgemeenten te duiden als een samenwerkingsverband van, voor en door de 

vijf deelnemende gemeenten, uitsluitend gericht op de uitvoering van taken binnen 

het sociaal domein; 

3. focus te leggen op het huidige takenpakket binnen GR Peelgemeenten en dit te 

definiëren als basispakket. Dit basispakket te blijven verrekenen naar rato van het 

inwoneraantal; 

4. deelnemende gemeenten ruimte te bieden voor de inbreng van plustaken - zowel 

incidenteel als structureel -, zijnde taken binnen het sociaal domein, waarover vooraf 

besluitvorming moet plaatsvinden binnen het bestuur van GR Peelgemeenten op basis 

van uitgewerkte condities rondom impact op financiën, personeel en sturing; 

5. het huidige bestuurlijk-juridisch construct ('de governancestructuur') van GR 

Peelgemeenten te herzien. Uitgangspunt voor deze herziening is: zo licht als 

mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk; 

6. in lijn met beslispunt 5 het DB van GR Peelgemeenten de opdracht te geven om, in 

nauwe afstemming met de vijf deelnemende gemeenten, een (juridische) verkenning 

te doen naar de best passende vorm voor de GR Peelgemeenten, in aansluiting op de 



 

advieslijn in het rapport 'Kiezen of (op)delen!'. Het streven is om deze verkenning 

voor het zomerreces 2019 afgerond te hebben;  

7. de klankbordgroep vanuit de raden voor te leggen de eigen positie rondom GR 

Peelgemeenten te heroverwegen in navolging van voornoemde beslispunten; 

8. bij de directeur van GR Peelgemeenten de ambtelijke opdracht weg te zetten om, in 

nauwe afstemming met de vijf deelnemende gemeenten, kort na het zomerreces 

2019 een uitvoeringsagenda te presenteren, bij wijze van implementatieplan van 

voornoemde beslispunten. De uitvoeringsagenda zet de activiteiten, de daaraan 

gerelateerde inzet en kosten uiteen. In de uitvoeringsagenda moet aandacht zijn 

voor:  

a. Demarcatie lokaal/regionaal beleid;  

b. Herijking ambtelijke overlegstructuur;  

c. Verdere versterking en professionalisering van de GR Peelgemeenten;  

d. De identiteit en zichtbaarheid van GR Peelgemeenten, uitsluitend als 

contractpartner en werkgever; 

e. Het robuuster maken van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt daarbij is dat 

bedrijfsvoering binnen de GR gepositioneerd wordt, waar dat te realiseren is op 

een structurele, efficiënte en kosteneffectieve wijze die de kwetsbaarheid 

vermindert; 

f. Herpositionering van de functionaris gegevensbescherming (FG) buiten de GR 

Peelgemeenten. 

9. dat het college van B&W de toegevoegde waarde van een strategische agenda en 

verbinding tussen de Peelgemeenten, inclusief Helmond, erkent en herkent. En 

handelt vanuit dit oogpunt bij reeds lopende samenwerkingsinitiatieven binnen De 

Peel. Het college brengt dit beslispunt niet in directe verbinding met de 

doorontwikkeling/versterking van GR Peelgemeenten en om die reden volgt uit dit 

beslispunt in het kader van deze evaluatie geen directe actie; 

10. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over het genomen collegebesluit 

d.d. 11 juni 2019 en de gezamenlijk raden op 26 juni bij te laten praten over het 

rapport 'Kiezen of (op)delen!' en voorliggend besluit en te volgen proces. 

 

 


