
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 december t/m 19 december 2017 

 
Datum aanmaak: 19 december 2017 

 

 

Directie  

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017048548 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 6 t/m 12 december 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 6 t/m 12 december 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

6 t/m 12 december 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017043159 Principeverzoek paardenstal bij woning Stegen 68. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

bij de woning aan Stegen 68 in principe medewerking te verlenen 

aan een bijgebouw (paardenstal) van 193 m², mits: 

1. de ontwikkeling gepaard gaat met een passende bijdrage aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap; 

2. overige vrijstaande bijgebouwen op het perceel worden 

verwijderd; 

3. de in 2004 verleende vergunning voor een paardenstal van 70 

m² wordt ingetrokken. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017048238 Bestuursovereenkomst voorkeursalternatief N279. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. bijgevoegde overeenkomst over de uitvoering van het project 

N279 met de provincie aan te gaan; 

2. de burgemeester besluit wethouder Martens te machtigen de 

overeenkomst namens de gemeente Asten te ondertekenen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017047313 Toestemming verlenen aan Senzer voor het overdragen van 

gegevens. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit Senzer 

toestemming te geven om de BSN-gegevens van de 

bijstandsgerechtigden, die niet bekend zijn in de bijzondere bijstand, 

over te dragen aan BS&F. 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017048251 Verlenging DVO ODZOB met 1 jaar. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het DVO met 

de ODZOB met 1 jaar te verlengen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017049088 Aanvraag omgevingsvergunning Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 22b 

Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de omgevingsvergunning voor het veranderen van een agrarisch 

bedrijf met vleeskuikens, aan Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 

22b in Ommel, te verlenen voor onbepaalde tijd; 

2. de gevraagde omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

(Natura 2000-activiteiten), aan Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 

22b in Ommel, te verlenen. 

 

 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017048255 Vaststelling samenstelling hoofd- en centraal stembureau en 

vaststelling 9 stembureaus voor de Gemeenteraadsverkiezingen en 

Referendum 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot vaststelling van de samenstelling hoofd- en centraal 

stembureau; 

2. tot vaststelling van de 9 stembureaus. 

 

 

 

 

 


