
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 t/m 30 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 1 juni 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017014197 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 17 t/m 23 mei 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 17 t/m 23 mei 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      17 t/m 23 mei 2017 vast te stellen. 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011432 Asfaltonderhoud 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

asfaltonderhoud 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013842 Beslissing op beroep tegen besluit uitschrijving uit de BRP wegens 

vertrek naar onbekend buitenland. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. conform de beslissing van de rechtbank Den Bosch het 

bestreden besluit (AST/2016/014836) in te trekken; 

2. een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak; 

3. het betaalde griffierecht van € 168,00 en de proceskosten van  

€ 990,00 aan eiser te vergoeden. 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013930 Correctie b.p. Florapark n.a.v. uitspraak RvS inzake groothandel in 

motorbrandstoffen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Via de commissie Ruimte de raad voor te stellen het 

bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein Florapark 2013 

zodanig te wijzigen dat vestiging van een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen mogelijk is. 

2. Raadsvoorstel zodanig aanpassen dat voor wat betreft de 

opstelplaatsen voor vrachtauto's door middel van fysieke 

maatregelen en voor wat betreft de opstelplaats voor 

bestelauto's door middel van een digitaal herkenningssysteem 

via de kentekenplaat, wordt voorkomen dat aan personenauto's 

brandstoffen worden geleverd; 

3. Initiatiefnemer schriftelijk laten bevestigen dat met e.e.a. wordt 

ingestemd. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012931 Convenant Groene handhaving Noord-Brabant en Interventie-

arrangement Wildcrossen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. Tot het aangaan van het Convenant Groene handhaving Noord-

Brabant. 

2. Stelt het Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant 

vast. 

 

 

 

 


