
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 29 mei t/m 3 juni 2019 

 
Datum aanmaak: 5 juni 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019034730 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 t/m 28 mei 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 22 t/m 28 mei 2019 vast te stellen; 

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

22 t/m 28 mei 2019 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019030475 

Onderwerp: Ondersteuning motie VNG congres over stimuleringsregeling zon 

op daken. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het initiatief van de gemeente Veldhoven om de minister te vragen een regeling te 

ontwerpen die het plaatsen zo veel mogelijk zonnepanelen op geschikte daken 

stimuleert, te ondersteunen; 

2. wethouder Marten te mandateren de motie hierover op het VNG jaarcongres mede 

namens de gemeente Asten in te dienen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019034722 

Onderwerp: Metropoolregio Eindhoven Kadernota, concept technische 

Begroting 2020 en procesvoorstel Werkprogramma 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Kadernota 2020 en het proces  

om te komen tot een Werkprogramma 2020 voor kennisgeving aan te nemen en in te 

stemmen met de concept technische Begroting 2020. De stukken worden ter 

kennisname gebracht aan de raad. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034582 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar Moleneind 10 Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. bezwaarschrift 1, 3, 5 en 6 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. bezwaarschrift 2 en 4 niet-ontvankelijk te verklaren; 

3. het bestreden besluit in stand te laten; 

4. de gevraagde vergoeding de proceskosten van 1 af te wijzen. 

 



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019034407 

Onderwerp: Presentatie Sociaal Team Asten en terugkoppeling stand van zaken 

aanbevelingen vanuit het Rekenkameronderzoek.. 

 

Besluit: 

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

'Presentatie Sociaal Domein en terugkoppeling stand van zaken aanbevelingen vanuit 

het Rekenkameronderzoek' op de agenda te plaatsen van Commissie Burgers op 

woensdag 12 juni 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019034001 

Onderwerp: Verlenging lokaal project Senzer extra ureninzet participatiecoach 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met verlenging van het lokale project van Senzer in 2019, 

inhoudende extra ureninzet van de participatiecoach; 

2. in te stemmen met de kostprijs van € 36.780,= over tijdvak 2019; 

3. dit bedrag middels een subsidiebeschikking beschikbaar te stellen aan Senzer; 

4. daarnaast een extra werkbudget van € 5.000,= aan te leggen ten behoeve van de 

participatiecoach; 

5. de kosten te voldoen uit het krediet 96062310000 "Basisvoorziening Asten-

Someren". 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019034467 

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift van de gebruiker van Achterbos 8 

te Asten tegen opgelegde last onder dwangsom. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. overeenkomstig het advies van de Bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het besluit van 11 januari 2019 ongewijzigd in stand te laten 

3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten in bezwaar op grond van artikel 

7:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019034401 

Onderwerp: Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en 

de burgemeester Asten houdende verdeling 

speelautomatenvergunning. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de Beleidsregel 

speelautomatenhalvergunning Asten en dit voor kennisgeving naar de commissie AZC  

van 13 juni 2019 te brengen. 

 



 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019034839 

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift van de eigenaar van Achterbos 10 

te Asten tegen opgelegde last onder dwangsom aan gebruiker van 

Achterbos 8 te Asten en tegen het besluit van 17 januari 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

overeenkomstig het advies van de Bezwaarschriftencommissie: 

1. het bezwaarschrift tegen ons besluit van 11 januari 2019: 

a. ontvankelijk te verklaren; 

b. gegrond te verklaren op het punt dat het besluit van 11 januari 2019 onvolledig 

is, nu daarin het strijdig aanbrengen van woonvoorzieningen in het 

kantoorgebouw teneinde dit bijgebouw als zelfstandige woning te gebruiken niet is 

meegenomen; 

c. voor het overige ongegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit van 11 januari 2019, waarmee het college een last onder 

dwangsom oplegde aan de heer en mevrouw Staudt, ongewijzigd in stand te laten; 

3. het bezwaarschrift tegen ons besluit van 17 januari 2019: 

a. ontvankelijk te verklaren; 

b. gegrond te verklaren op het punt dat de woonunit niet vergunningsvrij is, nu er 

sprake is van een overschrijding van de maximaal toegestane oppervlakte aan 

bijgebouwen in het bebouwingsgebied; 

c. voor het overige ongegrond te verklaren; 

4. ons besluit van 17 januari 2019 ten aanzien van de afwijzing van het 

handhavingsverzoek op het punt over de tijdelijke woonunit te herroepen, nu deze 

niet vergunningsvrij is en het verzoek om handhaving op dit punt toe te wijzen; 

5. voor het overige ons besluit van 17 januari 2019 ongewijzigd in stand te laten; 

6. het verzoek om een vergoeding van de proceskosten in bezwaar op grond van artikel 

7:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toe te wijzen, voor een bedrag 

van € 1.024,00. 

 

 


