
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 april t/m 9 april 2019 

 
Datum aanmaak: 9 april 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019021677 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 maart t/m 2 april 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 27 maart t/m 2 april 2019 vast 

te stellen; 

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

van 27 maart t/m 2 april 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019018644 

Onderwerp: Protocol Jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist 

en jeugdarts. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het protocol "Jeugdhulp na  

verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts" vast te stellen. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019020584 

Onderwerp: Concept Programma begroting 2020 en 2e begrotingswijzging 

2019 GGD Brabant Zuid Oost. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de concept programma begroting 2020 en de 2e 

begrotingswijziging GGD Brabant Zuidoost; 

2. het presidium te verzoeken om de concept programma begroting 2020 en de 2e 

begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost voor te leggen aan de commissie Burgers 

van 6 mei 2019 en de gemeenteraad van 21 mei 2019. 

  



 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019018978 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar van de eigenaar van het perceel gelegen 

aan Kanaalweg ongenummerd, sectie P, nrs. 1259 en 1260. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het bezwaar van de eigenaar van het perceel aan Kanaalweg ongenummerd, kadastraal 

bekend gemeente Asten, sectie P, nrs. 1259 en 1260: 

1. ontvankelijk te verklaren; 

2. op de onderdelen "de op het perceel aanwezige beplanting" en "de hoogte van de 

opgelegde dwangsommen" gegrond te verklaren; 

3. voor het overige ongegrond te verklaren; 

4. het besluit van 21 september 2018 te herroepen op het onderdeel "de op het perceel 

aanwezige beplanting"; 

5. het besluit van 21 september 2018 door deze beslissing op bezwaar van een 

aanvullende motivering op het onderdeel "de hoogte van de opgelegde 

dwangsommen" te voorzien; 

6. voor het overige het besluit van 21 september 2018 in stand te laten; 

7.  een vergoeding in de proceskosten toe te wijzen voor een bedrag van € 751,50. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019020309 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar van de eigenaar van het perceel gelegen 

aan Kanaalweg ongenummerd, sectie P, nr. 1264. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het bezwaar van de eigenaar van het perceel aan Kanaalweg ongenummerd, kadastraal 

bekend gemeente Asten, sectie P, nr. 1264: 

1. ontvankelijk te verklaren; 

2. op de onderdelen 'moestuin en afscheiding van het perceel door bomen en struiken' en 

'de hoogte van de opgelegde dwangsommen' gegrond te verklaren; 

3. voor het overige ongegrond te verklaren; 

4. het besluit van 21 september 2018 te herroepen op het onderdeel 'moestuin en 

afscheiding van het perceel door bomen en struiken'; 

5. het besluit van 21 september 2018 te herzien door de dwangsommen vast te stellen 

op € 1.500,= per geconstateerde overtreding met een maximum van 10 

overtredingen, met een maximaal te verbeuren bedrag van € 15.000,=; 

6. voor het overige het besluit van 21 september 2018 in stand te laten; 

7. een vergoeding in de proceskosten toe te wijzen voor een bedrag van € 751,50. 

  



 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019013286 

Onderwerp: Beleidsplan Licht in de openbare ruimte. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de "Uitgangspuntennotitie Licht in de openbare ruimte in 

Asten" en "Keuzes ten aanzien van beleid Licht in de openbare ruimte in Asten" en 

deze voor te leggen aan de commissie Ruimte op 7 mei 2019 voor wensen en 

bedenkingen; 

2. het presidium verzoeken om een presentatie te laten geven in de commissie Ruimte 

van 7 mei 2019 om de voor- en nadelen van de "Keuze ten aanzien van beleid Licht 

in de openbare ruime" toe te lichten; 

3. het presidium te verzoeken om dit voorstel op de agenda van de commissie Ruimte 

d.d. 7 mei 2019 te laten plaatsen voor wensen en bedenkingen. 

 


