
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 augustus t/m 20 augustus 2019 

 
Datum aanmaak: 20 augustus 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019050375 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 13 augustus 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 7 t/m 13 augustus 2019 vast te 

stellen; 

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

7 t/m 13 augustus 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019048476 

Onderwerp: Zienswijze Laarbroek 5 met verzoek tijdelijke 

omgevingsvergunning en verlenging termijn principeverzoek. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor het gebruik van de 1e verdieping van het 

paardenpension aan Laarbroek 5 te Asten in strijd met het bestemmingsplan als 

woonruimte, voor een periode van 3 jaar, onder de voorwaarde dat er concreet 

zicht moet zijn op beëindiging van de overtreding binnen die 3 jaar; 

2. de termijn voor het indienen van een principeverzoek tot legalisatie van de 

reeds op het perceel Laarbroek 5 te Asten met het bestemmingsplan strijdige 

gerealiseerde voorzieningen te verlengen tot 15 september 2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019043562 

Onderwerp: Beleidsnotitie beleidsregels arbeidsmigranten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

Notitie Beleid Arbeidsmigranten voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de  

commissie Ruimte op 3 september 2019. 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019048222 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-2'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-2'; 

2. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen; 

3. geen milieueffectrapportage op te stellen voor de locaties Ceresstraat en 

Ommelseweg/Mercuriusstraat, omdat uit een vormvrije m.e.r.-beoordeling is 

gebleken dat dit niet noodzakelijk is; en 

4. voor de locaties Ceresstraat, Meerkoetweg 14, Ommelseweg/Mercuriusstraat en 

Vinkenstraat/Slobeendweg bijgevoegde anterieure overeenkomsten aan te gaan. 

 

 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2019044357 

Onderwerp: Voorstel over verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

gemeente Asten 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. dat de opgave neveninkomsten van de 5 wethouders niet leidt tot een 

verrekenplicht; 

2. dat de opgave neveninkomsten van de burgemeester weliswaar leidt tot 

verrekenplicht over het jaar 2018, maar dat (eventuele) neveninkomsten niet 

worden verrekend. Dit kan bij voorbeeld zijn omdat de hoogte van de 

neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft. Daardoor hoeft er op basis van de 

gedane opgave geen verrekening plaats te vinden. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019043385 

Onderwerp: Opstellen lokaal sportakkoord. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het nationale sportakkoord; 

2. Sport- en Cultuurimpuls aan te stellen als sportformateur; 

3. akkoord te gaan met de ingediende offerte.  

 

 

 


