
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 september t/m 2 oktober 2018 

 
Datum aanmaak: 4 oktober 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018059447 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 19 t/m 25 september 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 19 t/m 25 

september 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 19 t/m 25 september 2018 vast te 

stellen. 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018049539 Voorstel over bezwaarschrift tegen besluit om een 

omgevingsvergunning bouw te verlenen voor het oprichten van een 

paardenstal met een overkapte stalling op het perceel Deurneseweg 

39 te Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

conform het advies van de Commissie van advies voor de 

bezwaarschriften om: 

1. de bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten. 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018058955 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het  

bestemmingsplan ten behoeve van het mengen van voer voor 

derden op Kemphaanweg 1 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de gevraagde 

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te 

verlenen. 

 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018059242 Vaststellen reglement Burgerlijke stand 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het reglement 

Burgerlijke Stand 2018 vast te stellen. 

 

  



 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018059028 Beslissing op bezwaar tegen ons besluit van 23 april 2018 om het 

verzoek om handhaving af te wijzen wegens vermeend strijdig 

handelen op het perceel Achterbos 8 in Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het besluit van 23 april 2018 te herroepen voor zover wij 

daarin hebben besloten om niet handhavend op te treden op 

de volgende 2 punten: 

a. de tijdelijke woonunit is in afwijking van de verleende 

vergunning gebouwd; 

b. het kantoorgebouw wordt in strijd met het 

bestemmingsplan bewoond. Dit is op grond van artikel 2, 

lid 22 van de Bijlage II bij het Bor, gezien ook de Nota 

van Toelichting hierop, niet toegestaan;  

2. het handhavingsverzoek op de twee punten onder 1a en 1b 

toe te wijzen;  

3. voor het overige het besluit van 23 april 2018 in stand te 

laten; 

4. het besluit van 23 april 2018 door deze beslissing op bezwaar 

van een aanvullende motivering te voorzien op het onderdeel 

van (brand)veiligheid; 

5. een vergoeding in de proceskosten toe te wijzen voor een 

bedrag van € 1.002,00. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018057447 Sloop pand Koningsplein 16 (Anneke de Bruijn) te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorfinancieren van de kosten voor de 

sloop van het monument Koningsplein 16; 

2. de afspraken met betrekking tot deze voorfinanciering 

formaliseren middels ondertekening van bijgaand addendum op 

de Samenwerkingsovereenkomst van 4 oktober 2012. 

 

 

 

 

 


