
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 juni t/m 30 juni 2020 

 
Datum aanmaak: 30 juni 2020 

 
 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020037647 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 17 t/m 23 juni 2020. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 17 t/m 23 juni 2020 vast te 
stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
17 t/m 23 juni 2020 vast te stellen. 

 
 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020038079 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar Omgevingsvergunning aan-huis-gebonden 

bedrijf Driehoekstraat 6 te Asten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2. in beslissing op bezwaar de afwijking van het bestemmingsplan nader te 

onderbouwen en het bestreden besluit verder in stand te laten; 

3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

 
Sociaal domein  

Zaaknummer: 2020034372 
Onderwerp: Verlenging van de voorlopige compensatievergoeding van 80%  

voor de uitvoering van Taxbus. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de voorlopige compensatievergoeding van 80% voor  de vervoerders en het 

Mobiliteitscentrum van Taxbus tot 1 juli 2020 te verlengen; 
2. aan de verlenging dezelfde voorwaarden te verbinden, zoals deze door het college 

zijn bepaald op 7 april 2020; 
3. in te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de vervoerders en het 

Mobiliteitscentrum over de verlenging. 
 

 

 
 

 
 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020031443 
Onderwerp: Vaststellen Nota bomenbeleid module bomenrenovatieplan. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de Nota bomenbeleid module; Bomenrenovatieplan vast te stellen; 

2. de nota bomenbeleid module; Bomenrenovatieplan voor kennisgeving aan te bieden 
aan de commissie Ruimte van 8 september 2020. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020031114 
Onderwerp: Principeverzoek oprichten ruimte-voor-ruimtewoning Behelp 

ongenummerd (naast nummer 3) te Heusden. 
 

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

verlenen aan het oprichten van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Behelp  

ongenummerd (naast nummer 3) te Heusden. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020030691 
Onderwerp: Principeverzoek woningsplitsing Kasteellaan 1 Heusden. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit 

in principe medewerking te verlenen aan splitsen van de Kasteellaan 1 te Heusden, mits:  
1. wordt aangetoond dat beide woningen na splitsing kunnen voldoen aan de eisen uit 

het Bouwbesluit en 

2. beide woningen een inhoud van minimaal 300m
3
 krijgen. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020035941 

Onderwerp: Deelname aan Green Deal Zorg Helmond/De Peel. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. actief deel te nemen aan de Green Deal Zorg Helmond/De Peel; 

2. voor de uitvoering € 3000,= beschikbaar te stellen uit het budget plan van aanpak 
duurzaamheid. 

 
  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020032215 

Onderwerp: Vestigen voorkeursrecht (Wvg) op percelen 'Ommel-Oost'. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) over te gaan tot 
voorlopige aanwijzing van de percelen en perceelsgedeelten zoals aangegeven op de 

bij dit besluit behorende gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en de 

bijbehorende perceellijst, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de 
Wvg van toepassing zijn. Deze percelen staan kadastraal bekend als gemeente 

Asten, sectie N, nummers 877, 1010 (ged.), 1497 (ged.) en 1498 (ged.). Dit met de 
aantekening dat deze percelen niet eerder bij een besluit tot (voorlopige) aanwijzing 

betrokken zijn geweest en aan deze percelen een niet-agrarische bestemming is 
toegedacht en het huidige gebruik niet in overeenstemming is met de niet agrarische 

bestemming. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van 
het onderhavige besluit of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot 

aanwijzing van de percelen en perceelsgedeelten op basis van de Wvg in werking 

treedt; 
2. gezien de vereiste spoed en het beoogde doel, overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 4:11 sub a en sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de betrokken 
belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit 

zienswijzen naar voren te brengen en derhalve artikel 4:8 van de Awb buiten 
toepassing te laten; 

3. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het collegevoorstel (inhoudende 
een besluit tot voorlopige aanwijzing) voor een ieder ter inzage te leggen. Deze ter 

inzage legging bekend te maken in de Staatscourant, in de plaatselijke krant 

(Peelbelang), op de website van de gemeente en de betrokken eigenaren bij 
aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis) van de aanwijzing. Ook 

dient het besluit te worden ingeschreven in het gemeentelijk beperkingenregister; 
4. Met betrekking tot bijgaand concept raadsbesluit toepassing te gevan aan artikel 4:8 

Awb. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van 
4 weken hun zienswijzen ten aanzien van het concept raadsbesluit naar voren te 

brengen;  
5. Alle handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van het voorkeursrecht te 

verrichten; 

6. Het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake het aanwijzen van de 
betrokken percelen en perceelsgedeelten op grond van artikel 5 Wvg te plaatsen op 

de agenda van de commissie Ruimte van 8 september 2020 en op de agenda van de 
raad van 22 september 2020. 

 
 

 
 

 


