
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 november t/m 28 november 2017 

 
Datum aanmaak: 28 november 2017 

 
 
Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044296 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 15 t/m 21 november 2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 
college van b&w van 15 t/m 21 november 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 
mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  
15 t/m 21 november 2017 vast te stellen. 

 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044518 MRE project "Metropoolregio Eindhoven Verbonden". 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het initiatief 'Metropoolregio Eindhoven 
Verbonden'; 

2. een bedrag van € 6.000,- ter beschikking te stellen. 
 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017042387 Ontwerp bestemmingsplan Asten Industrielaan - Prins 

Bernhardstraat 2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a.   in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Asten 
Industrielaan - Prins Bernhardstraat 2017' en het plan ter inzage te 
leggen; 

b.   in te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan locatie 
Industrielaan - Prins Bernhardstraat en het plan gelijktijdig met het  
ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen; 

c.   in te stemmen met de eindconclusie van de "Aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r. beoordeling ontwikkeling Industrielaan - Prins 
Bernhardstraat" dat de beoogde ontwikkelingen in het 
bestemmingsplan voor het gebied Industrielaan - Prins 
Bernhardstraat geen belangrijke negatieve milieueffecten kunnen 
veroorzaken, die de opstelling van een milieueffectrapport 
noodzakelijk maken;  



 

d.   in te stemmen met de bijgevoegde ontwerpbesluiten vaststelling 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en deze in procedure te 
brengen; 

e.   in te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst en 
deze aan te gaan; 

f.   de commissie Ruimte informeren over de vaststelling van het  
     ontwerp bestemmingsplan 'Asten Industrielaan - Prins  
     Bernhardstraat 2017' middels bijgevoegde memo. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044138 Nieuw gemeenschapshuis Asten: go/no go besluit intentiefase. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de gemeenteraad in haar vergadering van 12 december 2017 te 
verzoeken: 
1. een go of no go besluit te nemen over locatie klooster als 

locatie voor één centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern 
van Asten; 

2. in te stemmen met verdere planvorming om te komen tot één 
centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern van Asten; 

3. een concrete opdracht aan het college te geven over de 
vervolgfase. (Wat is de volgende stap? Wie is aan zet? Wat zijn 
thema's voor verder onderzoek?) 

 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017043962 Subsidieverlening NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de 

'Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018 
Gemeente Asten' aan Stichting Prodas en Stichting PlatOO 
respectievelijk een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van 
NT2 onderwijs in het schooljaar 2017-2018 van € 15.000,= en  
€ 1.000,=.   
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044259 Ondertekening convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet 

namens de regio Zuidoost-Brabant november 2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet aan te gaan;  
2. mevrouw J. Visscher van de gemeente Eindhoven, 

portefeuillehouder Jeugd binnen de regio, te machtigen om het 
convenant namens de gemeente Asten in de regio Zuidoost-
Brabant te ondertekenen.  

 
 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044130 M.E.R.-aanmeldingsnotitie Bleekerweg 24 Heusden. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit de heer M.J.P. 

van der Velden vrij te stellen van de verplichting om een 
milieueffectrapport op te stellen voor de voorgenomen wijziging van 
de pluimveehouderij aan de Bleekerweg 24 in Heusden voor 10.146 
dierplaatsen voor legkippen. 
 
 

Kwaliteit & Control 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017043784 Wijzigen van de Regeling privaatrechtelijke vergoedingen. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot intrekking van de Regeling privaatrechtelijke vergoedingen 
gemeente Asten 2017 per 1 januari 2018 

2. tot vaststelling van de Regeling privaatrechtelijke vergoedingen 
gemeente Asten 2018 

 
 
 

 
 
 


