
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 september t/m 24 september 2019 

 
Datum aanmaak: 24 september 2019 

 

MT 

Zaaknummer: 2019056974 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 11 t/m 17 september 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 11 t/m 17 september 2019 vast 

te stellen; 

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

11 t/m 17 september 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019056829 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar Beekstraat 20 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

2. de motivering van het bestreden besluit aan te vullen voor wat betreft de vergelijking 

met een andere situatie in Asten; 

3. het bestreden besluit van 26 maart 2019 voor het overige ongewijzigd in stand te 

laten; en 

4. de gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019056759 

Onderwerp: Presentatie GR 'Rapportage 2019 q2 Asten'. 

 

Besluit: 

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

presentatie van de GR met als onderwerp 'Rapportage 2019 q2 Asten' te agenderen voor  

de commissie Burgers van 7 oktober 2019.  

  



 

 

 

Sociaal Domein  

Zaaknummer: 2019057067 

Onderwerp: Juridische samenwerkingsvorm GR Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het advies om het openbaar lichaam te behouden en de 

governancestructuur te wijzigen; 

2. in te stemmen met het advies om een voorbereidingscommissie/projectgroep in te 

stellen, bestaande uit de portefeuillehouders Sociaal Domein (1 per gemeente = 

toekomstig Dagelijks bestuur), directeur van de GR Peelgemeenten, juridisch 

adviseur van de GR Peelgemeenten, eventueel aangevuld met functionarissen die 

betrokken zijn bij de onderwerpen waarover de adviescommissie zich moet buigen; 

3. de raden te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 

 


