
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 december t/m 8 januari 2019 

 
Datum aanmaak: 8 januari 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2018076365 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 12 t/m 18 december 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 12 t/m 18 december 2018 vast 

te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W 

van 12 t/m 18 december 2018 vast te stellen. 

 

MT 

Zaaknummer: 2018075678 

Onderwerp: Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

In te stemmen met de volgende programmaopdrachten: 

• Transformatie buitengebied; 

Vitale kernen; 

Centrumontwikkeling; 

Klimaatbestendig en energieneutraal; 

Transitie Omgevingswet. 

 

Het presidium te verzoeken deze stukken te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers (11 februari 2019), Ruimte (12 februari 2019), AZC (14 februari 2019) en ter 

besluitvorming op de agenda van de raad van 26 februari 2019.  

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018068998 

Onderwerp: Machtiging voor massaclaim truckkartel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
mee te doen met de procedure tot schadevergoeding massaclaim truckkartel door: 

1. de Veiligheidsregio te machtigen om namens de gemeente de opdracht te 

verstrekken aan NLTruckkartel; 

2. de Veiligheidsregio te machtigen om bij deze opdracht NLTruckkartel namens de 

gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn 

voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van 

schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de 

truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese Commissie 

en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om tot een 

schikking te komen met de Truckfabrikanten. 

3. de voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding te cederen 

(overdragen) aan de Veiligheidsregio. 



 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018074699 

Onderwerp: Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken het 'Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost' te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van 14 februari 

2019 en de agenda van de raad van 26 februari 2019; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om het 'Regionaal Risicoprofiel 2019 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost' voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de gemeenteraad voor te stellen om het advies van de expertgroep Regionaal 

Risicoprofiel op te volgen door: 'de gevolgen van extreem weer' en 'de gevolgen van 

aantasting van de cybersecurity op de continuïteit van maatschappelijke processen' 

als wenselijk prioritair risico aan te wijzen voor het op te stellen Regionaal 

Beleidsplan. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018074115 

Onderwerp: Voorstel over de uitvoering van het project Dynamisch 

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, 

editie december 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Voortgangsrapportage  

Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, editie  

december 2018, vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018072490 

Onderwerp: Principeverzoek oprichten 12 sociale huurwoningen aan de 

Ceresstraat 2 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. in principe medewerking te verlenen aan het oprichten van 12 sociale huurwoningen 

aan de Ceresstraat 2 te Asten;  

b. in te stemmen met de grondruil tussen Bergopwaarts en de gemeente Asten ten 

behoeve van dit woningbouwplan. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019000126 

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan Zeilhoekweg 1 Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het wijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging Zeilhoekweg 1' vast te stellen. 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018074705 

Onderwerp: Reactie college op Rekenkameronderzoek 'Grip op sociaal domein 

gemeente Asten'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel;  

2. het presidium te verzoeken het voorstel te plaatsten op de agenda van de commissie 

Burgers van 11 februari 2019 en de raad van 26 februari 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018076229 

Onderwerp: Tijdelijk extra formatie jeugd Sociaal Team Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de extra subsidie toekenning aan de Zorgboog van €44.827,= in 

2019 voor de inzet van extra uren gezins- en jongerencoach. 

2. in te stemmen met tijdelijk extra budget € 90.000,= (36 uur per week) voor een 

gezins- en jongerencoach in 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018076316 

Onderwerp: Toekennen subsidie aan Senzer definitieve budgetten 2018 en 

voorlopige budgetten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met onderstaande aanvullende subsidieverlening aan Senzer over 

tijdvak 2018 als gevolg van definitieve budgetten: 

· € 146.091,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 

loonkostensubsidies zoals bedoeld in de Participatiewet; 

· € 5.283,= voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten als bedoeld in de 

Participatiewet; 

· € 61.771,= voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 

2. in te stemmen met onderstaande voorlopige subsidieverlening aan Senzer over tijdvak 

2019: 

· € 88.941,= voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van participatie 

activiteiten als bedoeld in de Participatiewet; 

· € 1.705.404,= voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de Wet 

sociale werkvoorziening; 

· € 2.489,= voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van het 

Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004; 

· € 3.030.438,= voor de duur van 12 maanden voor het verstrekken van 

uitkeringen levensonderhoud en loonkostensubsidies zoals bedoeld in de 

Participatiewet; 

· € 666.299,= voor de duur van 12 maanden als bijdrage in de uitvoeringskosten 

van Senzer. 

3. de subsidievoorwaarden zoals opgelegd in 2018 ook voor 2019 toe te passen; 

4. Senzer te machtigen om gedurende de periode van de subsidieverlening informatie 

volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker. 



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018076055 

Onderwerp: Visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen Zuidoost Brabant. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de Visie  

Slimme Mobiliteit Doelgroepen. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2018075959 

Onderwerp: Plaatsen nieuwe fietsenstalling voor medewerkers gemeentehuis 

nabij dienstingang. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling nabij de dienstingang met als doel 

een uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit voor medewerkers van het 

gemeentehuis. 

2. de geraamde investering van € 37.500,- te dekken uit het lopend budget 

Fietsenstalling. 

 

 

 


