
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 april t/m 17 april 2018 

 
Datum aanmaak: 18 april 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018022554 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4 t/m 10 april 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 4 t/m 10 april 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 4 t/m 

10 april 2018 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018019695 Wijzigingsplan Florapark geurzone. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het voorontwerpwijzigingsplan 'Asten bedrijventerrein Florapark 

2013, wijziging geurzone' en de procedure op te starten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018021369 Beslissing op bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. overeenkomstig het advies van de Bezwaarschriftencommissie 

van 1 maart 2018 het bezwaarschrift van de eigenaren van 

Camping De Peelpoort, Gezandebaan 29a te Heusden gemeente 

Asten, tegen de opgelegde last onder dwangsom om het 

gebruik van chalets/stacaravans op Camping de Peelpoort voor 

de huisvesting van arbeidsmigranten uiterlijk op 28 februari 

2018 te beëindigen en beëindigd te houden, ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten en de 

gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen. 

 

 

  



 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018019120 Beslissing op bezwaar tegen het ambtshalve uitschrijven uit de BRP. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit conform het 

advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften, het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren wegens een niet 

verschoonbare termijnoverschrijding en het bestreden besluit in 

stand te laten. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018022084 Overeenkomst huisvesting arbeidsmigranten op vakantiepark 

Prinsenmeer. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de bijgevoegde 

overeenkomst inzake huisvesting van arbeidsmigranten op 

vakantiepark Prinsenmeer voor wensen en bedenkingen voor te 

leggen aan de commissie AZC van 24 mei en de gemeenteraad van 

5 juni. 

 

Wethouder Th. Martens kan met de inhoud van het convenant 

instemmen maar niet met het aantal van 500 vanwege onvoldoende 

draagvlak in Ommel.  

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018021233 Beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

Beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018 regio 

Brabant-Zuidoost vast te stellen als beleidskader.  

 

 

 


