
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 november t/m 20 november 2018 

 
Datum aanmaak: 21 november 2018 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2018069016 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 13 november 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 7 t/m 13 november 2018 vast 

te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van b&w 

van 7 t/m 13 november 2018 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018064647 

Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-

2022 en en deze via de commissie AZC van 17 januari 2019 ter besluitvorming voor 

te leggen aan de raad van 29 januari 2019; 

2. kennis te nemen van het Veiligheidsplan Peelland 2019-2022 en deze als bijlage toe 

te voegen aan de Kadernota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022. 

  

 

Financiële Administratie 

Zaaknummer: 2018068139 

Onderwerp: Maximalisering aantal ledigingen kwijtschelding 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de begroting 2019 het  

aantal ledigingen te stellen waarvoor men in 2019 kwijtschelding kan krijgen op 5  

restcontainers / -emmers en 0 GFT-containers / - emmers. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018069278 

Onderwerp: Intentieovereenkomst VAB-pilot Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst; 

2. de overeenkomst aan te gaan. 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018066739 

Onderwerp: Principeverzoek oprichten winkelpand met bovenwoningen 

Emmastraat ongenummerd (tussen 8 en 14) te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen 

aan het oprichten van een winkelpand met twee bovenwoningen aan de Emmastraat  

ongenummerd (tussen 8 en 14), mits wordt voldaan aan de Nota Parkeernormen 2016  

en aansluiting wordt gezocht bij de stedenbouwkundige randvoorwaarden uit het  

bestemmingsplan Asten Centrumgebied. 


