
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 november t/m 27 november 2018 

 
Datum aanmaak: 27 november 2018 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2018070516 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 14 t/m 20 november 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 14 t/m 20 november 2018 vast 

te stellen; 

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

van 14 t/m 20 november 2018 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018070117 

Onderwerp: AM18-0663 Mededeling beoordelingsplicht milieueffectrapportage 

Meijelseweg 78 Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit dat voor de voorgenomen oprichting 

van een paardenstal en de uitbreiding van een paardenhouderij aan de Meijelseweg 78 in 

Heusden met 143 plaatsen voor volwassen paarden geen milieueffectrapport moet  

worden opgesteld. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018069889 

Onderwerp: Z18-0477 Aanvraag omgevingsvergunning Merelweg 18. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de aanvraag om een  

omgevingsvergunning voor het veranderen van de varkenshouderij (het plaatsen van een 

houtkachel) aan Merelweg 18 te Heusden buiten behandeling te laten. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2018068135 

Onderwerp: Aanvraag uitkering suppletiefonds. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel; 

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

AZ&C van 17 januari 2019 en de raad van 29 januari 2019. 

 

 

 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2018069098 

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit vestiging uitsluitend recht groenonderhoud 

Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit met terugwerkende kracht tot  

1 januari 2018 het uitsluitend recht te vestigen voor Senzer voor het onderhouden van het  

openbaar groen tot en met 2021. 
 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018067267 

Onderwerp: Principeverzoek vormverandering bestemmingsvlak 

glastuinbouwbedrijf Meerkoetweg 14. 

 

Besluit: 

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

aan de gevraagde vormverandering van het bestemmingsvlak aan Meerkoetweg 14 te  

Asten. 

 

Team Financiën 

Zaaknummer: 2018071296 

Onderwerp: Eerste wijziging begroting 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met bijgevoegd  

raadsvoorstel om de begroting 2019 te wijzigen en deze via het presidium ter  

besluitvorming voor te leggen aan de raad in de vergadering van 11 december 2018.  

 

 


