
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 januari t/m 21 januari 2020 

 
Datum aanmaak: 21 januari 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020002922 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 januari 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 8 t/m 14 januari 2020 vast te 

stellen; 

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

8 t/m 14 januari 2020 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020001064 

Onderwerp: Werkprogramma ODZOB 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om het ‘Werkprogramma 2020 

gemeente Asten’ voor de ODZOB vast te stellen.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019077452 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar Molenakkers 13 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen; 

2. de bezwaarschriften 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ontvankelijk te verklaren; 

3. de bezwaarschriften 7 en 8 niet ontvankelijk te verklaren; 

4. de bezwaarschriften 1, 2, 4, 5 en 6 ongegrond te verklaren; 

5. het bezwaarschrift 3 ongegrond te verklaren voor zover het bezwaarschrift geen 

betrekking heeft op de oppervlakte van het bouwperceel;  

6. het bezwaarschrift 3 gegrond te verklaren voor zover het bezwaarschrift betrekking 

heeft op de oppervlakte van het bouwperceel;  

7. de gevraagde vergoeding in de proceskosten in bezwaarschrift 3 toe te kennen voor 

een bedrag van € 2304,00; 

8. de op 18 april 2019 in Het Gemeenteblad gepubliceerde vergunning van rechtswege 

voor Molenakkers 13 te Asten in te trekken; 

9. een nieuw besluit te nemen op de aanvraag en omgevingsvergunning van 

rechtswege te verlenen voor het uitbreiden van een bedrijfshal in afwijking van het 

bestemmingsplan; 

 

 

 

 



 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2020000956 

Onderwerp: Reglement Burgerlijke Stand gemeente Asten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vast te stellen: Reglement Burgerlijke Stand gemeente Asten 2020; 

2. in te trekken: Reglement Burgerlijke Stand 2018 en de Uitvoeringsregels kosteloos 

huwelijk/geregistreerd partnerschap 2019. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019075417 

Onderwerp: Aanvraag uitkering suppletiefonds. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met aanvragen uitkering suppletiefonds explosieven; 

2. het presidium te verzoeken het voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

AZ&C van 20 februari 2020 en de raad van 3 maart 2020. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019073800 

Onderwerp: Verzoek advies m.b.t. beoogde fusie 3 basisscholen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit na kennisneming van de inhoud van  

de concept fusie-effectrapportage een positief advies af te geven over de beoogde fusie  

van drie basisscholen van Stichting Prodas in Asten. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020002913 

Onderwerp: Visiedocument en Implementatievoorstel nieuwe Inburgeringswet. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het visiedocument en het implementatievoorstel Invoering 

nieuwe inburgeringswet 2021, rekening houdend met de opmerkingen vanuit het 

poho Soza d.d. 28 november 2019; 

2. de Stuurgroep Nieuwe inburgering te benoemen en opdracht te geven om verdere 

besluitvorming voor te bereiden; 

3. de Stuurgroep opdracht te geven de voortgang te monitoren, eventuele knelpunten 

te signaleren en het poho SOZA hierover tijdig te informeren;  

4. de projectorganisatie in te richten en daarvoor de middelen beschikbaar te stellen 

die in de notitie worden voorgesteld;  

5. de projectorganisatie de opdracht te geven uitwerking te starten volgens het 

implementatieplan;  

6. in te stemmen met deelname aan de pilot trajectregie en daarvoor de middelen 

beschikbaar te stellen die in de notitie worden voorgesteld;  

7. de gemeente Laarbeek de opdracht te geven om een trajectregisseur voor de vijf 

Peelgemeenten te werven en aan te stellen; 

8. de gemeente Helmond de opdracht te geven om een regionale projectleider voor de 

7 gemeenten van arbeidsmarktregio Helmond-de Peel te werven en aan te stellen. 



 

 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019071527 

Onderwerp: Aanpassen verordening en beleidsregels Regeling Meedoen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de nieuwe verordening 'Inkomensondersteuning 

gemeente Asten 2020' voor te leggen aan de commissie Burgers op 17 februari 2020 

en aan de gemeenteraad op 3 maart 2020; 

2. in te stemmen met de beleidsregels 'inkomensondersteuning gemeente Asten 2020'. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019076858 

Onderwerp: Aansluiting bij het convenant 'Samenwerking monitor jongeren in 

een kwetsbare positie regio Zuidoost-Brabant'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan te sluiten bij het convenant 'Samenwerking monitor jongeren in een kwetsbare 

positie (JIKP) regio Zuidoost-Brabant' en daarmee: 

a. in te stemmen met de ingebruikname van de applicatie GRIP JIKP; 

b. garant te staan voor een sluitende aanpak van de JIKP uit de gemeente Asten; 

c. er mee in te stemmen dat de gemeente Helmond uitvoering geeft aan de rol 

als contactgemeente voor de subregio Helmond-De Peel;  

d. de privacy rechten van betrokkenen te borgen; 

2. de bijgevoegde aansluitingsverklaring te ondertekenen.   

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019076423 

Onderwerp: Kadernota 2021 GGD Brabant Zuidoost. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota 2021 van de GGD Brabant Zuidoost; 

2. het presidium te verzoeken de kadernota 2021 GGD Brabant Zuidoost door te 

geleiden naar de commissie Burgers van 17 februari 2020 en naar de vergadering 

van de gemeenteraad van 3 maart 2020 met het advies om kennis te nemen van de 

kadernota en een standpunt in te nemen; 

3. het standpunt van de raad toe te sturen aan GGD Brabant Zuidoost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling  

Zaaknummer: 2020001647 

Onderwerp: Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken gemeenschapshuis 

Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de halfjaarlijkse rapportage stand van zaken 

gemeenschapshuis Asten; 

2. het presidium te verzoeken de halfjaarlijkse rapportage stand van zaken 

gemeenschapshuis Asten te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 

17 februari 2020 en de agenda van de raad van 3 maart 2020 en tijd te reserveren 

voor een presentatie als toelichting door de projectleider. 

 

 

  



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019070170 

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift van verzoeker om handhaving, 

Polderweg 48 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. conform het advies van de Bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift van 

bezwaarmaker, Polderweg 48 te Asten: 

b. ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

c. het bestreden besluit van 21 mei 2019 ongewijzigd in stand te laten; 

d. het verzoek om een vergoeding van de proceskosten in bezwaar op grond van 

artikel 7:15 lid 2 van de Awb, af te wijzen. 

2. op grond van de op 7 november door bezwaarmaker ingediende ingebrekestelling de 

verschuldigde wettelijke dwangsom van € 1.442,00 aan bezwaarmaker te betalen. 

 

 


