
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 31 januari t/m 6 februari 2018 

 
Datum aanmaak: 6 februari 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018007086 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 24 t/m 30 januari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 24 t/m 30 januari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

24 t/m 30 januari 2018 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003173 Ontwerp bestemmingsplan 'Verzamelplan Asten 2018-1'. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde ontwerpbesluiten vaststelling 

hogere grenswaarden Wet geluidhinder en dit in procedure te 

brengen; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Asten 

verzamelplan 2018-1 en het plan ter inzage te leggen; 

3. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten en 

deze aan te gaan voor de locaties Antoniusstraat 6, Diesdonk 41, 

Emmastraat 51, Kloosterstraat 8, Wolfsberg 19-21. 

4. geen leges in rekening brengen voor de locatie Wilhelminastraat 

24, omdat dit project geen doorgang vindt. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018005095 Verweerschriften bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de ingediende verweerschriften in het kader van de 

beroepszaken tegen het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016. 

 

 

  



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003455 Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) implementeren. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de werkwijze 

Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) te implementeren.  

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018007124 Gewijzigde inzet kinderopvang op grond van sociaal medische 

indicatie ten behoeve van pleeggezin. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het besluit van 26 september 2017 te herzien; 

2. de vergoeding over tijdvak 30 mei 2017 tot en met 31 

december 2017 te handhaven; 

3. in te stemmen met voortzetting van dagopvang door Korein per 

1 januari 2018, gedurende 2,5 dagen per week; 

4. in te stemmen met inzet VVE en het derde en vierde dagdeel, 

zijnde € 1.502,= op jaarbasis, te financieren uit het budget 

"specifieke uitkering gemeentelijke ondersteuning 

achterstandenbeleid"; 

5. de eigen bijdrage vast te stellen op € 156,= per maand en deze 

met ingang van 1 januari 2018 in rekening te brengen bij het 

pleeggezin; 

6. de resterende kosten, zijnde € 7.365,= op jaarbasis, te 

financieren uit het budget SMI;   

7. het tekort op het budget SMI op te lossen binnen BMS. Lukt dit 

niet dan vanuit de post onvoorzien incidenteel 2018. 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018007387 Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota Omgevingsdienst Zuidoost 

Brabant 2019 met daarin de uitgangspunten voor de begroting 

2019; 

2. de kadernota ODZOB 2019 voor besluitvorming voor te leggen 

aan de raad. 

 

 

  



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018007043 Vaststellen Verordening kwaliteit Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving Omgevingsrecht gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de toelichting en de financiële paragraaf. 

 

 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018004648 Vaststelling bezetting stembureaus, tellers en draaiboek voor de 

gemeenteraadsverkiezingen en het referendum WIV (Sleepwet) op 

21 maart 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het volgende vast te stellen: 

1. draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen en referendum WIV  

     (Sleepwet); 

2.   externe en interne bezetting op de stembureaus:     

     stembureauleden en tellers; 

3. prognose besteding budget; 

4.   manier waarop opvolging is gegeven aan de aandachtspunten  

  uit de evaluatie 2014. 

 

 

 

 

 


