
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 februari t/m 18 februari 2020 

 
Datum aanmaak: 19 februari 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020009853 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 5 t/m 11 februari 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 5 t/m 11 februari 2020 vast te 

stellen; 

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

5 t/m 11 februari 2020 vast te stellen. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020006667 

Onderwerp: Wijziging Beleidsregel Speelautomatenhal Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het vaststellen van de  

Beleidsregel Speelautomatenhal Asten 2020 in verband met vaststelling van de  

verordening Speelautomatenhal Asten 2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020007660 

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2020-1". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Asten verzamelplan 2020-1 en het 

plan ter inzage te leggen; 

2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten en deze aan te gaan 

voor de locaties Achterbos 14, Emmastraat 24, Hollideeweg 3.  

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020009338 

Onderwerp: Uitvoering afspraken Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 

2029. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een nieuwe Deelnemersovereenkomst (DNO) in het kader van de 

Ketenovereenkomst Verpakking 2020-2029 aan te gaan voor de periode van  

1 januari 2020 tot en met 31 december 2029; 

 

2. ten aanzien van PMD over te stappen van het ketenregiemodel naar bronscheiding 

zonder ketenregie per 1 juli 2020.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020008517 

Onderwerp: Fase 2 Omgevingsvergunning Slobeendweg 5 Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen; 

2. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen, zoals verwoord in de 

omgevingsvergunning; 

3. met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen omgevingsvergunning fase 2 te 

verlenen voor het bouwen van rundveestallen aan de Slobeendweg 5 te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020010011 

Onderwerp: Ontwerpbesluit Pannenhoef 7 te Heusden voor het veranderen en 

in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en één 

paard. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in ontwerp te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen 

en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en één paard op 

Pannenhoef 7 te Heusden; 

2. het ontwerpbesluit ter inzage te leggen. 

 

 

Sociaal domein 

Zaaknummer: 2020007076 

Onderwerp: Subsidieverlening voor- en vroegschoolse educatie afwijkend van 

de 'Nadere regel subsidiëring regulier peuterwerk en VVE 

gemeente Asten'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit aan Kindercentrum Ziezo uit  

Someren een subsidie voor- en vroegschoolse educatie te verlenen van € 751,80 voor de  

periode 1 februari 2020 tot en met 23 oktober 2020.     

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020007659 

Onderwerp: Regionale samenwerking Taxbus en extern contractbeheer Taxbus. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gewijzigde 'Samenwerkingsovereenkomst Opdrachtgevers Taxbus' vast te 

stellen; 

2. akkoord te gaan met het starten van een regionale aanbesteding voor het externe 

contractbeheer voor Taxbus. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020008632 

Onderwerp: Vaststellen en intrekken beleid Kinderopvang Sociaal Medische 

Indicatie (SMI). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vast te stellen de notitie Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang; 

2. vast te stellen de Beleidsregels Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie 

Kinderopvang (SMI) 2019 gemeente Asten; 

3. de raad om intrekking van de verordening Wet kinderopvang gemeente Asten 2004 

te vragen middels bijgevoegd raadsvoorstel; 

4. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te plaatsen op de agenda van de 

commissie Burgers van 30 maart en de agenda van de raad van 14 april 2020. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020008714 

Onderwerp: Decembercirculaire 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de uitkering klimaatmiddelen € 237.098,= in de algemene uitkering 2019 te 

reserveren voor dit doel en te verwerken in de jaarstukken 2019; 

2. de structurele voordelen mee te nemen in de voorjaarsnota 2020, tegelijkertijd met 

de uitkomsten van de meicirculaire 2020. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2020009425 

Onderwerp: Bewoning van een bijgebouw aan de Langstraat 7 in Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het planologisch mogelijk maken van bewoning van het gebouw aan de Langstraat 7 

in Asten mee te nemen in het (ontwerp van het) 'Verzamelplan 2020-1'; 

2. dit planologische herstel voor onze rekening te nemen; 

3. als voorwaarde te stellen dat er voor gezorgd moet worden dat het gebouw voldoet 

aan de minimale van toepassing zijnde eisen uit het Bouwbesluit.  

 


