
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 juni t/m 25 juni 2018 

 
Datum aanmaak: 25 juni 2018 
 
 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040624 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 juni 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 13 t/m 19 juni 

2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het 

college van b&w van 13 t/m 19 juni 2018 vast te stellen. 

  

  

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040024 Operatie wateroverlast. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van de eindrapportage "Operatie Wateroverlast". 

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040059 Aanvraag omgevingsvergunning Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 22b 

te Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gevraagde 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018034299 Reactie op de ontwerp-Omgevingsvisie van provincie Noord-Brabant. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de ontwerp-Omgevingsvisie "De Kwaliteit 

van Brabant"; 

2. op deze visie te reageren middels bijgevoegde brief; 

3. de ontwerp-Omgevingsvisie en uw reactie ter kennis te brengen 

aan de commissie Ruimte. 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039500 Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand verzoek om over 2017 een 

Vangnetuitkering Participatiewet bij het Rijk aan te vragen; 

2. het te ontvangen bedrag vanuit de Vangnetregeling 2017 

rechtstreeks over te maken aan Senzer. 

 

  

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040912 Bezwaren tegen de vaststelling van het SHP door de gemeenteraad 

op 30 januari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

om de beide bezwaarmakers kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren 

in het door hen gemaakte bezwaar. 

 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018036407 Jaarrekening en jaarverslag 2017 PlatOO. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van 

Stichting PlatOO en middels een brief aan Stichting PlatOO te laten 

weten, n.a.v. de jaarrekening en het jaarverslag 2017, geen 

behoefte te hebben aan een overleg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040165 Bindende voordracht lid Raad van Toezicht PlatOO. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met de bindende voordracht lid Raad van Toezicht 

PlatOO.    

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040988 Verzamelplan 2018-1 locatie Diesdonk 41. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de raad middels bijgevoegde memo te adviseren de locatie Diesdonk 

41 voor vaststelling uit het bestemmingsplan Asten Verzamelplan 

2018-1 te halen. 

 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039847 Plustakenpakket Veilig Thuis. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. gebruik te maken van het Plustakenpakket Veilig Thuis en voor 

Asten 10 uur deskundigheidsbevordering en 10 uur voorlichting 

in te zetten;  

2. hiervoor eenmalig een bedrag van € 1650,60 beschikbaar te 

stellen uit de CJG middelen.  

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040171 Project 'Intensivering Toezicht Veehouderijen' (ITV). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

deel te nemen aan het driejarig project 'Intensivering Toezicht 

Veehouderijen'. 

 

 

 


