
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 april t/m 16 april 2019 

 
Datum aanmaak: 17 april 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019023274 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 3 t/m 9 april 2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 3 t/m 9 april 2019 vast te 

stellen; 

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

van 3 maart t/m 9 april 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019021184 

Onderwerp: Straatnamen nieuwbouwplan Loverbosch fase 2. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit voor het nieuwbouwplan Loverbosch  

fase 2 de volgende straatnamen vast te stellen: Dille, Venkel, Gember, Kamille, Tijm,  

Bieslook, Peterselie, Koriander, Rozemarijn en Kervel. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019022834 

Onderwerp: Grondruil provincie Noord-Brabant inzake bedrijventerrein 

Florapark. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de percelen, kadastraal bekend  

gemeente Asten, sectie N, nummer 2168 en 2169, ter grootte van ca. 282 m2 te  

verkopen aan de Provincie Noord-Brabant en de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Asten, sectie N 2179, 2163, 2165 en 1973, ter grootte van 7.204 m2, aan te kopen van  

de Provincie Noord-Brabant, ten behoeve van de afronding van bedrijventerrein Florapark  

onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande ruilovereenkomst. 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019001069 

Onderwerp: Financiële bijdrage huisvestingskosten Heemkundekring De 

Vonder. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een financiële bijdrage te leveren aan de gemeente Someren voor het verlenen van 

een structurele huisvestingssubsidie aan Heemkundekring de Vonder; 

2. de hoogte van deze financiële bijdrage vast te stellen op € 2.500,- per jaar, 

ingaande op 1 januari 2020; 

3. de looptijd van deze financiële bijdrage vast te stellen op maximaal 15 jaar, met 

dien verstande dat de bijdrage komt te vervallen, wanneer de huurovereenkomst 

tussen de gemeente Someren en Heemkundekring De Vonder voor de huur van het 

Heemhuis wordt beëindigd;  

4. de structurele kosten vanaf 2020 ter hoogte van € 2.500,- per jaar te verwerken in 

de meerjarenbegroting 2020-2023. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019021405 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Heusden Antoniusstraat 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de vooroverleg-/inspraakreacties; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Heusden Antoniusstraat 2018 en 

het plan ter inzage te leggen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019021449 

Onderwerp: Aankoop bosperceel ten behoeve van ontwikkeling Groene Long 

Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het bosperceel, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie N, nummer 289, ter grootte 

van ca. 3.169 m2 aan te kopen ten behoeve van de ontwikkeling van de Groene Long 

Asten onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande koopovereenkomst. 

  



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019019802 

Onderwerp: Vaststellen startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) 

Metropoolregio Eindhoven. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio 

Eindhoven en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad; 

2. in te stemmen met de keuze om het traject van de RES zoveel mogelijk met de 

eigen organisaties invulling te geven, om draagvlak en borging te vergroten, waarbij 

u zich bewust bent van het feit dat dit inzet zal vergen van de gemeentelijke 

organisatie. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019023207 

Onderwerp: Voorgenomen besluit werkgeverschap jeugd- en gezinswerker. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het voorgenomen besluit te nemen om: 

1. principebesluit om het werkgeverschap van de Gezins- en Jongerencoaches bij de 

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten te beleggen; 

2. de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten verzoeken om het door hen 

aangeboden scenario 3 gezamenlijk met de drie gemeenten uit te werken alvorens 

een definitief besluit te nemen; 

3. als uitgangspunt te hanteren dat bij de inwerkingtreding van scenario 3 de 

structurele kosten niet hoger zijn dan in de huidige situatie; 

4. bij de uitwerking door de Gemeenschappelijke Peelgemeenten expliciet de opdracht 

over het borgen van de deskundigheid van de Gezins- en Jongerencoaches op het 

gebied van hulpverlening mee te geven; 

5. de moederorganisaties te informeren over uw voorgenomen besluit, inhoudende een 

formele aankondiging van de weigering van subsidie voor een nieuw tijdvak, welke 

vatbaar is voor bezwaar en beroep. 


