
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 juli t/m 8 augustus 2017 

 
Datum aanmaak: 9 augustus 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017019086 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 5 t/m 11 juli 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 5 t/m 11 juli 2017 vast te stellen. 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      5 t/m 11 juli 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017018729 Addendum intentieovereenkomst nieuw gemeenschapshuis Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept Addendum 

intentieovereenkomst nieuw gemeenschapshuis Asten (versie 

11 juli 2017); 

2. in te stemmen met het processchema nieuw gemeenschapshuis 

Asten (versie 11 juli 2017); 

3. het Addendum en het processchema voor te leggen aan de 

Commissie Burgers met het verzoek wensen en bedenkingen op 

de inhoud te uiten; 

4. het Addendum voor te leggen aan de initiatiefnemers 

(ondertekenende partijen) met het verzoek op de inhoud te 

reageren. 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017022303 Concept Ontwerpbestemmingsplan Asten Kanaalweg 5-8 (Westelijke 

Poort Asten) 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten van het NIMBY-project 

Kanaalweg tot op heden;  

2. in te stemmen met het concept-ontwerpbestemmingsplan Asten 

Kanaalweg 5-8 (Westelijke Poort Asten) 2016; 

3. het ontwerpbestemmingsplan voor wensen en bedenkingen voor 

te leggen aan de commissie Ruimte; 

4. Bugel Hajema Adviseurs verzoeken om het 

ontwerpbestemmingsplan zo spoedig mogelijk op een aantal 

punten aan te vullen; 

5. Het ontwerpbestemmingsplan daarna vrij te geven om voor 

eenieder ter inzage te leggen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017019338 Grondaankoop Van Bussel ten behoeve van fietspad Meijelseweg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit een gedeelte 

van de percelen, kadastraal bekend, gemeente Asten, sectie D, 

nummers 2994, 3254 en 3255, met een totale grootte van ca. 2.942 

m2, aan te kopen ten behoeve van de aanleg van een fietspad aan 

de Meijelseweg onder de voorwaarden zoals opgenomen in 

bijgaande koopovereenkomst. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017023064 Bezwaar Stichting Mens, Dier & Peel tegen gedoogbeschikking 

mestbewerking Dijkstraat 72. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit onder 

overneming van het advies van de commissie, het ingediende 

bezwaarschrift van Stichting Mens, Dier & Peel niet ontvankelijk te 

verklaren.  

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017023050 Bezwaar bewoner Dijkstraat 67 tegen gedoogbeschikking 

mestbewerking Dijkstraat 72. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. onder overneming van het advies van de commissie, het 

ingediende bezwaarschrift van de bewoner van Dijkstraat 67 

niet ontvankelijk te verklaren en; 

b. de gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017018106 Principeverzoek herontwikkeling Bluijssens Broekdijk 12 en 

Zeilhoekweg 1. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan: 

1. de vestiging van minigraververhuur als aan huis verbonden 

bedrijf bij de woning aan Bluijssens Broekdijk 12; 

2.  de vestiging van een agrarisch verwant bedrijf op de locatie 

Zeilhoekweg 1. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017023085 Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio 

Eindhoven. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het eindrapport evaluatie bestuurlijke 

samenwerking Metropoolregio Eindhoven; 

2. het eindrapport ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via 

de commissie AZ&C; 

3. de raad te vragen om zich op hoofdlijnen uit te spreken over het 

eindrapport en de afhandeling daarna in handen te stellen van 

het college. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017021902 Ruimtelijke Agenda De Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de concept Ruimtelijke Agenda voor de Peel; 

2. de Ruimtelijke Agenda voor de Peel, na advies van de 

commissie Ruimte, ter vaststelling voor te leggen aan de 

gemeenteraad en via de drie voorgestelde programmalijnen op 

te pakken en uit te werken. 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017023491 Instemmen met de Gemeenschappelijke regeling Blink 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de Gemeenschappelijke regeling Blink 2017. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017007280 College- en raadsvoorstel evaluatie hondenbeleid 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie 

hondenbeleid;  

2. in te stemmen met de daaruit voortvloeiende beleidskeuzes en 

investeringen en;  

3. deze resultaten en keuzes ter besluitvorming voor te leggen aan 

de raad. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017017699 Principeverzoek Antoniusstraat 6 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om in principe in te stemmen met een ontwikkeling die uitgaat 

van behoud van de karakteristieke boerderij aan Antoniusstraat 

6 door deze te splitsen in 2 woningen en het realiseren van 2 

vrijstaande woningen op het achtererf langs de Hooidries.  

2.  een definitief verzoek van dit initiatief bij voorkeur mee te nemen 

in het eerstvolgende veegplan.  

 

 

 

 

  



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017019080 Project Slimme Mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-Brabant. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

In navolging van de eerder ingenomen bestuurlijke standpunten van 

29 mei 2017 en 23 juni 2017 in te stemmen met de nota 'SLIMME 

MOBILITEITSOPLOSSINGEN IN ZUIDOOST-BRABANT VOOR  

DOELGROEPENVERVOER EN OV' (uitwerking projectorganisatie)  

inclusief de bijbehorende bijlagen (1 t/m 9) en akkoord te gaan met 

de onderstaande voorstellen:   

1. inrichting van een regionale projectorganisatie Slimme 

mobiliteitsoplossingen Zuidoost Brabant die uitvoering geeft 

aan de in de nota opgenomen projectopdracht; 

2. invulling van de projectorganisatie (conform de 

minimumvariant in bijlagen 8 en 9); 

3. Instemmen met de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst 

en de heer mr. H.G. Vos, burgemeester van Asten, volmacht 

verstrekken om deze overeenkomst te tekenen.  

4. de inrichting van een Klankbordgroep zoals voorgesteld in de 

memo en bijbehorend huishoudelijk reglement; 

5. toepassing van de verdeelsleutel voor de projectkosten in 2017 

en 2018 op basis van inwoneraantal; 

6. de totale kostenbegroting t/m 2018 ad € 436.510,00 en het 

aandeel van de gemeente Asten hierin van € 9.565,00 totaal, 

respectievelijk € 3.208,00 in 2017 en € 6.357,00 in 2018; 

7. opdracht aan Bizob verstrekken om samen met het ambtelijk 

Kernteam namens de 21 deelnemende gemeenten de inkoop 

van de bemensing van de projectorganisatie te verzorgen. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017019846 Voor- en vroegschoolse educatie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de 'VVE-monitor Asten 2015-2016' en het 'Rapport van 

bevindingen kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in 2016-

2017 in de gemeente Asten' en deze ter kennisname te brengen van 

de commissie Burgers.       

 

 

  



 

 

Bezwarencommissie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017022498 Het verlenen van mandaat aan de Algemeen directeur van de GR 

Peelgemeenten voor de behandeling van bezwaarschriften op het 

gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en 

BMS (bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. mandaat te verlenen aan de Algemeen directeur van de GR 

Peelgemeenten voor de behandeling van bezwaarschriften op het 

gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet 

en bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening.  

2.  de Algemeen directeur van de GR Peelgemeenten de 

bevoegdheid te geven om aan de functionarissen werkzaam voor 

de GR Peelgemeenten ondermandaat te verlenen met betrekking 

tot de uitoefening van de volgende bevoegdheden: 

a. versturen ontvangstbevestiging  

b. opvragen van een machtiging 

c. geven van een hersteltermijn in geval van een vastgesteld  

     verzuim 

d. uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets 

e. voeren van de informele procedure (pre-mediation). 

3.  de Algemeen directeur van de GR Peelgemeenten de 

bevoegdheid te geven tot het verlenen van extern mandaat aan 

openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer, 

voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften met 

betrekking tot besluiten bijzondere bijstand en uitsluitend ten 

aanzien van de in dit besluit omschreven taakonderdelen. 

4.  de Algemeen directeur van de GR Peelgemeenten de 

bevoegdheid te geven verdere instructies, voorwaarden, 

voorschriften en beperkingen te verbinden - uitsluitend voor 

zover passend binnen de verleende bevoegdheid - aan het 

verlenen van het ondermandaat dan wel het extern mandaat. 

 

 

Bezwarencommissie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017022308 Voorstel om de heer mr. P.C. van Buul-Mencke met ingang van  

1 september 2017 ontslag te verlenen als lid van de 

bezwaarschriftencommissie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om de heer  

mr. P.C. van Buul-Mencke per 1 september 2017 ontslag te verlenen 

als lid van de bezwaarschriftencommissie. 

 

 

  



 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017017983 Vaststellen Nadere Regel Besluit Informatiebeheer Gemeente Asten 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de Nadere 

Regel Besluit Informatiebeheer Gemeente Asten 2017 vast te 

stellen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017024031 Hoger beroep Kemphaanweg 1. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit hoger beroep in 

te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, 

betreffende de omgevingsvergunning voor de locatie Kemphaanweg 

1 te Heusden van 20 september 2016 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017024000 Ontwerp omgevingsvergunning Venbergweg 17. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om de 

aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de 

pluimveehouderij op de Venbergweg 17 te Asten in ontwerp te 

verlenen. 

 

 

 

 

 

 


