
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 25 oktober t/m 31 oktober 2017 

 
Datum aanmaak: 1 november 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039186 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 11 t/m 24 oktober 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 11 t/m 24 oktober 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 11 

t/m 24 oktober 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037618 Aankoop gedeelte van perceel N 263 van Jansen Bouwontwikkeling 

t.b.v. realisatie bestemmingsplan Loverbosch fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met aankoop van een gedeelte van het perceel N 263 ter grootte 

van 3.393 m2 ten behoeve van de realisatie van het 

bestemmingsplan Loverbosch fase 2. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035203 Voorontwerp Asten Veegplan 2018-1. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Asten 

veegplan 2018-1 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 21 november 2017. 

 

 

  



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037861 Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het 

ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per 1 februari 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de raad 

voor te stellen om per 1 februari 2018 de gemeenschappelijke 

regeling Peel 6.1.op te heffen het gelijknamige openbaar lichaam te 

ontbinden. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037682 Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg 

nieuw kunstgras voetbalveld NWC. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de raad voor te stellen in te stemmen met: 

1. het beschikbaar stellen van een gemeentelijks subsidie voor de 

renovatie van het bestaande en nieuw aan te leggen 

kunstgrasveld; 

2. de privatisering van beide velden naar analogie van de 

privatisering van de velden van Olympia Boys en ONDO. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017038302 Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten - versie voor 

de besluitvorming. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het Beleidsplan 

sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten - versie voor de 

besluitvorming - vast te stellen en voor wensen en bedenkingen voor 

te leggen aan de commissie Burgers op 20 november 2017. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039302 Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 

2017 - 2027. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente 

Asten 2017 - 2027 (SHP) vast te stellen;  

2. aan de raad voor te stellen de aanvullende structurele kosten 

voor het SHP, groot € 72.500,=, op te nemen in de 

voorjaarsnota 2018; 

3. het SHP op 20 november 2017 opiniërend voor te leggen aan de 

commissie Burgers. 

 



 

 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017038988 Overzicht nota integraal jeugdbeleid periode 2016 tot en met 

augustus 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het overzicht nota integraal jeugdbeleid periode 2016 tot 

en met augustus 2017 en het overzicht ter kennisname te brengen 

van de commissie Burgers.   

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039308 Overdracht debiteurenposities aan Senzer. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een (renteloze) 

geldlening met aflossingsverplichting aan Werkbedrijf Atlant De 

Peel (Senzer) tot maximaal € 348.000,-. Dit als beslispunt 

voorleggen aan de raad;  

2. de bevoegdheid om het invorderingsbeleid vast te stellen te 

mandateren aan het Dagelijks bestuur van het werkbedrijf;  

3. de raad te verzoeken een extra bedrag van maximaal  

       € 122.600,= te storten in de voorziening dubieuze debiteuren 

ten laste van het jaarresultaat 2017.  

 

  

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037187 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

gemeente Asten 2018-2020 bestaande uit: 

- Verlengen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

gemeente Aten 2013-2017 

- Evaluatie 2013-2017 en Plannen 2018-2020 

- Actualisatie hemelwaterbeleid 

- Kostendekkingsplan;  

2. in te stemmen met variant 3 uit het kostendekkingsplan; 

3.  in te stemmen met het raadsvoorstel "Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020" en dit via de 

commissie Ruimte ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 

 

 

 

 



 

Openbare Werken Binnen  

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035448 Aanleg fietspad Meijelseweg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit te starten met 

het aanleggen van het fietspad Meijelseweg na carnaval 2018 op de 

gronden die al in eigendom zijn. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035273 Aanvraag omgevingsvergunning Heikamperweg 38 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in ontwerp te verlenen: 

a. de gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen en in 

werking hebben van een pluimveehouderij; 

b. de gevraagde omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

(Natura 2000-activiteitein) 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039217 M.E.R.-aanmeldingsnotitie (vormvrije m.e.r) Gezandebaan 52a 

Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit C.A.M. 

Loomans vrij te stellen van de verplichting om een 

milieueffectrapport op te stellen ter voorbereiding van het besluit op 

zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

een varkenshouderij aan Gezandebaan 52a te Heusden.  

 

 

 

Belastingen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037838 Belastingverordeningen gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 

belastingverordeningen en dit voor te leggen aan de raad in de 

vergadering van 12 december 2017. 

 

 

 


