
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 augustus t/m 13 augustus 2019 

 
Datum aanmaak: 13 augustus 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019048920 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 31 juli t/m 6 augustus 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 31 juli t/m 6 augustus 2019 

vast te stellen; 

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

31 juli t/m 6 augustus 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019048662 

Onderwerp: Visie integraal alcoholbeleid. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met bijgevoegde visie; 

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

commissie Burgers van 2 september 2019. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044602 

Onderwerp: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 2e fase herbouw stal aan 

Slobeendweg 5 te Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de omgevingsvergunning tweede  

fase voor de herbouw van een stal aan de Slobeendweg 5 te Heusden als ontwerp ter  

inzage te leggen 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019046912 

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift van de bewoner van Behelp 8 te 

Heusden gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   het bezwaarschrift van de bewoner van Behelp 8 te Heusden gemeente Asten tegen  

      uw besluit van 26 oktober 2017: 

      a. ontvankelijk te verklaren; 

      b. gegrond te verklaren op de volgende 3 onderdelen: 

       1. centrale recreatieve voorzieningen; 



 

       2. cateringactiviteiten; 

       3. reclame-uitingen; 

     c. voor het overige ongegrond te verklaren; 

2.  uw besluit van 26 oktober 2017: 

     a. te herroepen voor zover uw college daarin heeft besloten om niet handhavend op 

         te treden on de onder 1b genoemde 3 onderdelen; 

     b. voor het overige ongewijzigd in stand te laten; 

3.  conform uw beleid middels een vooraankondiging een handhavingsprocedure te  

     starten op de onder 1b genoemde 3 onderdelen. In dat traject kan blijken dat  

     legalisatie mogelijk is. 

 

 


