
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 juni t/m 18 juni 2019 

 
Datum aanmaak: 19 juni 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019037890 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4  t/m 11 juni 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 4 t/m 11 juni2019 vast te stellen; 

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

4 t/m 11 juni 2019 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019037396 

Onderwerp: Gedoogverklaring permanente bewoning ten behoeve van 

overbruggingshuisvesting. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de permanente bewoning van een recreatieverblijf op het vakantiepark, door 

aanvrager, te gedogen tot 1 januari 2020, 

2. de bevoegdheid om een gedoogverklaring wel of niet af te geven, met inachtneming 

van de 'Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018 en het VTH-beleidskader', in 

het vervolg aan de teamleider LHV te machtigen/mandateren en dit bij de 

aanpassing van de Bevoegdhedenregeling op te nemen in het bijbehorende register. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019034532 

Onderwerp: Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 2. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

2. het analoge en digitale wijzigingsplan "Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden 

Oost fase 2" met planidentificatienummer NL.IMRO.0743.BPW2018002-VS01 

(gewijzigd) vast te stellen; 

3.  het beleidsvoornemen tot het bij wijze van experiment voor onbepaalde tijd 

aanwijzen van het plangebied Heusden-Oost fase 2 als welstandsvrij gebied, conform 

artikel 12, lid 2 van de Woningwet, vrij te geven voor inspraak; 

4.  het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake het bij wijze van 

experiment aanwijzen van het plangebied Heusden-Oost fase 2 als welstandsvrij 

gebied te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 3 september 2019 en 

op de agenda van de raad van 17 september 2019. 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019014903 

Onderwerp: Principeverzoek herbestemming Hollideeweg 3 te Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  

aan wijziging van de bestemming van de gronden aan Hollideeweg 3 van agrarisch  

bedrijf naar recreatie en legalisatie van bestaande bouwwerken in het achterliggende  

bos.  

 

 


