
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 mei t/m 14 mei 2019 

 
Datum aanmaak: 15 mei 2019 
 
 

MT 

Zaaknummer: 2019030492 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 mei 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 1 t/m 7 mei 2019 vast te 

stellen; 

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

van 1 t/m 7 mei 2019 vast te stellen. 

 

 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2019010282 

Onderwerp: Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders gemeente 

Asten 2019 + Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders gemeente Asten 2019' vast te 

stellen, waarmee lokaal nadere invulling wordt gegeven aan de volgende 

onderwerpen: 

a. Nadere regels niet-partijpolitieke scholing; 

b. Informatie- en communicatievoorzieningen; 

c. Aanwijzen eindheffingsbestanddeel; 

d. Betaling en declaratie onkosten. 

2. de 'Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Asten 

2017' gelijktijdig in te trekken. 

3. gebruik te maken van overgangsrecht op het gebied van reiskostenvergoeding woon-

werk verkeer en dienstreizen.  

4. kennis te nemen van bijgevoegd raadsvoorstel 'Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden gemeente Asten 2019' en het presidium te verzoeken het voorstel 

door te geleiden naar de commissie Algemene Zaken en Control van 13 juni 2019 en 

de gemeenteraad van 25 juni 2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019029661 

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-2'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Asten verzamelplan 2019-2' en 

de procedure op te starten; 

2. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 11 juni 2019.  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019029971 

Onderwerp: Proces integraal alcoholbeleid gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met bijgaande memo; 

2. dit memo ter kennisname te brengen van de commissie Burgers. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019028263 

Onderwerp: Verlenging overeenkomst toezicht Wmo. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de algemeen directeur van de GR Peelgemeenten te mandateren en te machtigen 

voor het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst 'Toezicht Wmo 

Peelgemeenten' met de GGD Brabant Zuid-Oost; 

2. De algemeen directeur van de GR Peelgemeenten te mandateren en te machtigen 

voor het aangaan en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019029150 

Onderwerp: Evaluatie Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport 'Scope en toetsingskader voor de evaluatie van 

Senzer'; 

2. de zienswijze op dit rapport aan het AB van Senzer te geven; 

3. de gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019029885 

Onderwerp: Definitieve Jaarstukken 2018 gemeente Asten. 

 

Besluit: 

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

Jaarstukken 2018 gemeente Asten te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van  

13 juni 2019 en de agenda van de raad van 25 juni 2019. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019030084 

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2019 vast te stellen; 

2. de begroting 2019 te wijzigen conform advies; 

3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op de agenda's van de 

commissie AZC van 13 juni 2019 en de raad van 25 juni 2019. 



 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019022586 

Onderwerp: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Kwijtscheldingsverordening vast te stellen en door te geleiden naar de raad; 

2. het presidium te verzoeken de Kwijtscheldingsverordening te plaatsen op de agenda 

van de commissie Algemene Zaken & Control van 13 juni 2019 en de agenda van de 

raad van 25 juni 2019. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019029796 

Onderwerp: Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de 

ontwerpbegroting 2020 van de BSOB. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en 

de ontwerpbegroting 2020 BSOB te plaatsen op de agenda van de commissie AZC 

van 13 juni 2019 en de agenda van de raad van 25 juni 2019; 

2. de raad te adviseren in te stemmen met de 1e Begrotingswijziging 2019 en de 

Ontwerpbegroting 2020 en hierover geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019026050 

Onderwerp: Vaststelling verzamelplan 'Asten Verzamelplan 2019-1'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor de 

locatie Prins Bernhardstraat 19 conform bijgevoegd besluit; 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

3. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan te plaatsen op 

de agenda van de commissie Ruimte van 11 juni 2019 en op de agenda van de raad 

van 25 juni 2019. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019025758 

Onderwerp: Start project "Logtenstraat". 

 

Besluit: 

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

uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het project "Logtenstraat". 

 

 


