
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 juli t/m 14 juli 2020 

 
Datum aanmaak: 14 juli 2020 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2020041291 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 juli 2020. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 1 t/m 7 juli 2020 vast te 

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

1 t/m 7 juli 2020 vast te stellen. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020030111 

Onderwerp: Bestemmingsplan Asten Laarbroek-Laagveld 2020 (ontwerp). 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. kennis te nemen van de ingekomen vooroverlegreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan en de uitkomsten van de gevoerde omgevingsdialoog; 

b. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Asten Laarbroek - Laagveld 2020 
en het plan ter inzage te leggen; 

c. in te stemmen met de eindconclusie van de "aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. 

beoordeling', dat de beoogde ontwikkelingen in het bestemmingsplan geen 
belangrijke negatieve milieueffecten kunnen veroorzaken, die de opstelling van een 

milieueffectrapport noodzakelijk maken; 
d. de commissie Ruimte informeren over de aanpassingen in het 

ontwerpbestemmingsplan en de te hanteren planning; 
e. ten behoeve van het project bijgevoegde anterieure overeenkomsten aan te gaan: 

- Laagveld ong. 
- Laarbroek 2; 

- Oliemolen 3 (woning + groen); 

-     Oliemolen 3 (bedrijfsgedeelte, groen, geluidsmuur) 
      f.    in te stemmen met verzending brief principestandpunt herbestemming Laarbroek 2; 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020040695 

Onderwerp: Verlengen toestemming aan ONA voor het inzamelen van textiel 
met 5 jaar. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de toestemming voor het inzamelen  

van textiel in de gemeente Asten door de ONA met een periode van 5 jaar te verlengen.  
 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020026088 
Onderwerp: Principeverzoek 1e bedrijfswoning roofvogeldemonstratiecentrum 

Waardjesweg 15. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen medewerking te  

verlenen aan een 1e bedrijfswoning bij het roofvogeldemonstratiecentrum aan  
Waardjesweg 15 te Asten. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020033750 
Onderwerp: Principeverzoek huisvesten 21 arbeidsmigranten in woning 

Spechtstraat 4. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen medewerking te  

verlenen aan de huisvesting van 21 arbeidsmigranten in de woning aan Spechtstraat 4 in  

Heusden. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020039933 
Onderwerp: Ontwerpwijzigingsplan Waardjesweg 84. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging 
Waardjesweg 84' en dit plan in procedure te brengen; 

2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst. 
 

 
Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2020039988 
Onderwerp: Huurovereenkomst Stichting JoJo - Gemeente Asten. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde huurovereenkomst tussen Stichting JoJo en de 
gemeente Asten; 

2. het verlenen van mandaat aan wethouder Spoor om kleine wijzigingen (wijzigingen 
die het doel achter de overeenkomst en gemaakte hoofdafspraken niet in de weg 

staan) in de overeenkomst onder punt 1 te accorderen om deze definitief te kunnen 
maken. 

 

De burgemeester besluit op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet om: 
1. wethouder Spoor te machtigen om de af te sluiten overeenkomsten te ondertekenen. 

 
 

 
 

 
 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020040933 
Onderwerp: Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2020-2021 

gemeente Asten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de 'Nadere regel subsidie NT2  

onderwijs schooljaar 2020-2021 gemeente Asten' vast te stellen.  
 

 


