
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 november t/m 4 december 2018 

 
Datum aanmaak: 4 december 2018 

 
 
MT 

Zaaknummer: 2018071930 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 21 t/m  
27 november 2018.. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 21 t/m 27 november 2018 vast 

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

van 21 t/m 27 november 2018 vast te stellen. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2018071903 
Onderwerp: Besluit op aanvraag omgevingsvergunning t.b.v. het oprichten van 

een bedrijfspand aan Moleneind 10 te Asten. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de omgevingsvergunning voor het  
oprichten van een bedrijfsgebouw aan Moleneind 10 te Asten te verlenen. 
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018072149 
Onderwerp: Project Stagestad Helmond -  De Peel. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. projectplan 'Stagestad Helmond-De Peel' vast te stellen voor de periode tot en met 

2020; 
2. de benodigde financiering voor de jaren 2018-2020, in totaal € 6.911,-, te dekken 

uit het budget Innovatiehuis. 
  



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018070468 
Onderwerp: Verzoek om handhaving aan Kemphaanweg 3. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. Wij herroepen ons besluit 21 november 2016, voor zover wij daarin hebben besloten 

om niet handhavend op te treden tegen de volgende 2 overtredingen: 
a. de lichtmast is zonder omgevingsvergunning gebouwd en in stand gelaten; 
b. de paardenrijbak is zonder omgevingsvergunning gebouwd en in stand gelaten.  

      Wij wijzen het handhavingsverzoek op deze 2 punten toe en zullen hiertegen 
optreden; 

2. Wij laten voor het overige ons besluit van 21 november 2016 in stand; 
3. Wij wijzen de verzoeker een vergoeding in de proceskosten toe voor een bedrag van  

€ 1.002.- 
 
 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018070015 
Onderwerp: Subsidieverlening NT2 onderwijs schooljaar 2018-2019. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
op basis van de 'Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2018-2019 gemeente 
Asten' aan stichting Prodas en stichting PlatOO respectievelijk een subsidie toe te kennen 
voor de uitvoering van NT2 onderwijs in het schooljaar 2018-2019 van € 18.000,=  en  
€ 1.000,=.        
 
 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018069194 
Onderwerp: Tariefstijging Huishoudelijke Ondersteuning. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van het besluit van het DB Peelgemeenten om de huidige tarieven 

Huishoudelijke Ondersteuning te verhogen met 4% per zorgperiode 11 (oktober 
aanstaande) tot en met 31 december 2018.  

2. kennis te nemen van het besluit van het DB Peelgemeenten om de huidige tarieven 
Huishoudelijke Ondersteuning te verhogen met 12,41% per 1 januari 2019. 

3. kennis te nemen van het besluit van het DB Peelgemeenten om het tarief 
Huishoudelijke Ondersteuning 2020 te bepalen aan de hand van de ontwikkelingen in 
2019 op het gebied van het tarief Huishoudelijke Ondersteuning (inzetmix, CAO en 
compensaties vanuit het Rijk). 

4. kennis te nemen van het besluit van het DB Peelgemeenten dat er met de 
aanbieders, de cliëntenraad en de GR gezamenlijk een communiqué voor de 
landelijke politiek opgesteld wordt. Het doel hiervan is dat we aan de kaak stellen dat 
als reële tarieven die ten goede komen aan de hulpen het uitgangspunt zijn, 
gemeenten hiervoor gecompenseerd moeten worden door het Rijk. 

5.  kennis te nemen van deze informatieve memo als voorbereiding voor de lokale 
     colleges, waarop vervolgens lokaal een eventuele begrotingswijziging kan worden  
     gebaseerd. 
 
 
 



 

Team Dienstverlening 

Zaaknummer: 2018067495 
Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 

gemeente Asten 2019. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de concept verordening gegevensverstrekking basisregistratie 

personen (BRP) gemeente Asten 2019 inclusief het concept raadsvoorstel; 
2. het presidium te verzoeken dit voorstel via de commissie Algemene Zaken en 

Control ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 
 


