
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 november t/m 21 november 2017 

 
Datum aanmaak: 21 november 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017043188 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 november 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 8 t/m 14 november 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

8 t/m 14 november 2017 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017042335 Vaststellen Prestatieafspraken 2018-2022 Bergopwaarts en WoCom. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. in te stemmen met de prestatieafspraken 2018-2022 gemeente 

Asten, Bergopwaarts en HBO de Peel; 

b. Bergopwaarts een eenmalige bijdrage van € 25.000 toe te 

kennen voor de bouw van 5 Nul op de Meter woningen aan de 

Lienderweg, onder de voorwaarde dat alle nieuwbouwwoningen 

die Bergopwaarts vanaf 2018 in de gemeente Asten bouwt Nul 

op de Meter zullen zijn; 

c. deze € 25.000 te dekken uit het budget van het "Plan van 

aanpak Duurzaamheid Asten 2017-2020"; 

d. in te stemmen met de prestatieafspraken 2018 - 2022 

gemeente Asten, WoCom en Stichting Bewonersraad De Pan; 

e. wethouder T.M. Martens machtigen om de prestatieafspraken 

namens het college van burgemeester en wethouders te 

ondertekenen;  

f. de Commissie ruimte over de prestatieafspraken met de 

woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties informeren 

middels bijgevoegde memo.  

 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039994 Principeverzoek clubgebouw K.C. de Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

In principe medewerking te verlenen aan een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor een accommodatie voor K.C. de Peel aan 

de Dennendijk in Asten. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017042122 Aanvraag voorschot op gebundelde uitkering rijk i.v.m. asielinstroom 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een voorschot aan te vragen bij het ministerie van SZW voor 

2017 in verband met de verhoogde asielinstroom; 

2. het toegekende voorschot 2017 door te betalen aan Senzer 

middels een aangepaste subsidiebeschikking. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017042954 M.E.R.-aanmeldingsnotitie (vormvrije m.e.r.) Diesdonk 26 Ommel en 

Diesdonkerweg 22b te Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de heer Van 

Bree vrij te stellen van de verplichting om een milieueffectrapport op 

te stellen ter voorbereiding van het besluit op zijn aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

vleeskuikenhouderij aan Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 22b te 

Ommel.  

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017043180 Aanvraag omgevingsvergunning Bleekerweg 4 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de aanvraag 

van Peelhoenders B.V. voor de pluimveehouderij aan Bleekerweg  

4 te Heusden op grond van artikel 7.28 lid 1 onder a Wet 

milieubeheer buiten behandeling te laten. 

 

 

 

 

 



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017043717 Kwartaalrapportage 2017-3 uitvoering Wmo, Jeugd en BMS 

Peelgemeenten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de memo inclusief kwartaalrapportage Q3 naar de commissie 

Burgers te sturen; 

2. dat het procesvoorstel CEBEON in een latere fase richting de 

commissie wordt gestuurd.   

 

 

 

 

 

 


