
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 september t/m 26 september 2017 

 
Datum aanmaak: 27 september 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017032435 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college 13 tm 19 september 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 13 tm 19 september 2017 vast te stellen; 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      13 tm 19 september 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031352 Addendum intentieovereenkomst nieuw gemeenschapshuis Asten 

(definitieve versie). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het Addendum 

intentieovereenkomst nieuw gemeenschapshuis Asten (versie 

Definitief, 18 september 2017) vast te stellen en tot ondertekening 

over te gaan. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017028817 Principeverzoek voor het oprichten van een woning naast 

Voordeldonk 55 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot 

herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw 

van een woning op het perceel naast Voordeldonk 55; 

2. voorwaarde dat bijgebouw dan wel gesloopt dient te worden; 

3. een definitief verzoek van dit initiatief meenemen in het 

eerstvolgende veegplan. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017032451 Nieuw gemeenschapshuis Asten: voorstel verstrekking aanvullend 

krediet. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de commissie Burgers met een memo te informeren over de 

onderzoeksresultaten uit het in januari 2017 verstrekte externe 

voorbereidingskrediet; 

2. geen aanvullend krediet te vragen aan de raad; 

3. in de memo aan de commissie aan te geven dat we, nu we 

verder komen in het proces, tal van zaken verder uit te zoeken 

hebben en daarbij onze interne deskundigen en zo nodig 

externe deskundigen in moeten zetten. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030941 Ontwerpbestemmingsplan Asten veegplan 2017-2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde ontwerpbesluiten vaststelling 

hogere grenswaarden Wet geluidhinder en dit in procedure te 

brengen; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Asten 

veegplan 2017-2 en het plan ter inzage te leggen; 

3. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten en 

deze aan te gaan voor de locaties Bergdijk 6, Meijelseweg naast 

50, Kleine Heitrak 36, Voordeldonk naast 47a en 49, 

Voordeldonk 71-71a, Voorste Heusden naast 10 en 

Waardjesweg 15; 

4. geen planschaderisicoanalyses uit te voeren voor de 

ontwikkelingen met een te verwachten planschade <€ 10.000,- 

en dit uitgangspunt in het vervolg altijd te hanteren. 

 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017032592 Concept brief met collegestandpunt op Evaluatierapport bestuurlijke 

samenwerking Metropoolregio Eindhoven. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde concept brief als 

collegestandpunt op het Evaluatierapport; 

2. de concept brief als collegestandpunt voor te leggen aan de 

gemeenteraad.  

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031998 Voorstel over het project distributie van jodiumtabletten door het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen 

van het project distributie van jodiumtabletten door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031183 Bijdrage kosten verzekering voertuig jeugdbrandweer. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met een bijdrage van € 700,-- in de verzekeringskosten van het 

brandweervoertuig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


