
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 25 april t/m 1 mei 2018 

 
Datum aanmaak: 1 mei 2018 

 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018026287 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 18 t/m 24 april 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 18 t/m 24 april 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

18 t/m 24 april 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018025606 Gewijzigde uitvoering tijdelijke omgevingsvergunning Hindert 2a te 

Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de uitvoering van uw principebesluit over de Hindert 2a 

te Asten. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020850 Principeverzoek herontwikkeling Gevlochtsebaan 5. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen 

medewerking te verlenen aan de oprichting van een eerste 

bedrijfswoning aan Gevlochtsebaan 5 in Heusden.  

 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018024512 Uitbreiding fietsenstalling Koningsplein. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het uitbreiden van de fietsenstalling op het Koningsplein;  

2. een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,= en de hierbij 

behorende kapitaallasten van € 1.600,= af te dekken uit reeds 

beschikbare budgetten;  

3. de raad te informeren via de Tussentijdse rapportage voorjaar 

2018.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018016352 Principeverzoek herbestemming Kruisbaan 4 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe medewerking te verlenen aan: 

1. het omschakelen van de intensieve veehouderij aan de Kruisbaan 

4 naar reguliere burgerwoning, met behulp van de 

wijzigingsbevoegdheid uit artikel 4.6.6. van het 

bestemmingsplan buitengebied; en 

2. het verlenen van een omgevingsvergunning voor een aan huis 

verbonden bedrijf op deze locatie, in de vorm van dagbesteding 

voor ouderen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018024955 Verlengen begunstigingstermijn van opgelegde last onder dwangsom 

Ommelseweg 44a. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de 

begunstigingstermijn van de opgelegde last onder dwangsom aan de 

Ommelseweg 44a te verlengen tot 1 september 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018017631 Principeverzoek vergroten bouwblok Bluijssens Broekdijk 13 te 

Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan 

voor vergroting van het bouwvlak tot 1,5 ha, mits aan de gestelde 

voorwaarden uit het bestemmingsplan wordt voldaan.  

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018023715 Verzoek beëindiging anterieure overeenkomst woningbouwlocatie 

Ommelseweg/Mercuriusstraat. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het verzoek van de overgebleven 

contractspartij om de anterieure overeenkomst van 18 januari 

2011 over de woningbouwlocatie Ommelseweg/Mercuriusstraat 

te beëindigen; 

2. in te stemmen met de financiële afhandeling van deze 

anterieure exploitatieovereenkomst, conform wat er over 

restitutie is opgenomen in het ambtelijk voorstel, onder het 

kopje '6.3 Financiële aspecten'; 

3. de locatie Ommelseweg/Mercuriusstraat wederom op te nemen 

in de woningbouwmonitor en vooralsnog uit te gaan van de 

plancapaciteit van het eerdere plan (= 17 woningen) met de  

       planning om uiterlijk in 2019 de planologische procedure te  

       starten. Het aangepaste plan zal dan uiterlijk in 2019 worden  

       opgenomen in een voorontwerp verzamelplan;  

4. dat partijen - met uitzondering van vorenstaande  

verplichtingen - over en weer geen rechten of verplichtingen 

meer hebben. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018024035 Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2016-2017, Bestrijden voortijdig 

schoolverlaten en schoolverzuim. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het 'Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2016-2017, 

Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim' en dit 

jaarverslag ter kennisname te brengen van de commissie Burgers.   

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018025981 Jaarverslag Kinderopvang 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het jaarverslag 

Kinderopvang 2017 vast te stellen. Het vastgestelde jaarverslag ter 

kennisname door te geleiden naar de commissie Burgers van 18 juni 

a.s. en in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.   

 

  

  



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018025751 Zienswijze 1e concept ondernemingsplan Senzer 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te 

stellen een zienswijze te geven over het 1e concept 

ondernemingsplan 2019 inclusief meerjarenbegroting van Senzer op 

basis van onderstaand voorstel. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020445 Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018 Peelgemeenten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit an de raad voor 

te stellen om de in het bestuurlijk behandelvoorstel opgenomen 

zienswijzen met betrekking tot de Kadernota 2019 en de 

begrotingswijziging 2018 Peelgemeenten in te dienen bij het bestuur 

van de GR Peelgemeenten.  

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018027235 Informatie over het SHP primair onderwijs gemeente Asten 2018-

2028, Motie M1 d.d. 30-01-2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de raad 

voor te stellen kennis te nemen van informatie over het Strategisch 

Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028, 

Motie M1 d.d. 30 januari 2018. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018026586 Z11-374 Aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan 39 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de gevraagde 

omgevingsvergunning, fase 1, te weigeren en in ontwerp ter inzage 

te leggen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en 

bijlage(n) deel uitmaken van deze ontwerp weigeringsbeschikking 

omgevingsvergunning, voor de activiteit: 

• Milieu. 

 

 

  



 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018021980 Verordening speelautomatenhallen Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de raad 

voor te stellen de verordening Speelautomaten Asten 2018 vast te 

stellen en de verordening Speelautomatenhallen Asten 2003 in te 

trekken. 

 

 

 


