
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 maart t/m 26 maart 2019 

 
Datum aanmaak: 26 maart 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019018073 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 maart 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 13 t/m 19 maart 2019 vast te 

stellen; 

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

van 13 t/m 19 maart 2019 vast te stellen. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019016397 

Onderwerp: Vervolg ontwikkeling Dijkstraat 72 Asten na vernietiging van de 

verleende omgevingsvergunningen voor uitbreiding 

mestverwerkingsbedrijf door de Raad van State. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de als conceptbrief toegevoegde  

reactie aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant te versturen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019008675 

Onderwerp: Invoering en het gebruik van de ZorgDomein Verwijsapplicatie 

Gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de offerte voor de invoering en het gebruik van de ZorgDomein 

Verwijsapplicatie voor de gemeente Asten; 

2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag van € 8.100,= 

en een structureel bedrag van € 5.196,= per jaar vanuit het budget Preventief 

Jeugdbeleid. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019017527 

Onderwerp: Het uitbreiden van een woning aan Sommerscamp 8 te Asten. 

 

Besluit: 

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

aan het verzoek ten behoeve van het uitbreiden van een woning aan Sommerscamp 8 te  

Asten. 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019017629 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Structuurvisie A67. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de zienswijze op  

de Ontwerp Structuurvisie A67.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019017497 

Onderwerp: Bestuurlijk convenant over de inzet van omleidingsroutes (de 

zogenaamde U-routes) voor verkeer op de autosnelwegen.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het afsluiten van het convenant voor de inzet van kleinschalige 

alternatieve routes in Zuidoost-Brabant. 

2. de burgemeester voor te stellen wethouder T.M. Martens te machtigen om het 

convenant Kleinschalige alternatieve routes in Zuidoost-Brabant namens de 

gemeente Asten te ondertekenen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019013780 

Onderwerp: Verzoek tot wijzigen bestemming Beekstraat 20 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geen medewerking te verlenen aan  

het wijzigen van de bestemming van de Beekstraat 20 te Asten van 'Wonen' naar  

'Bedrijf - Agrarisch verwant' ten behoeve van het exploiteren van een zand- en  

grindhandel. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019017832 

Onderwerp: Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het versturen  

van de brief en het aanmeldformulier naar de visitatiecommissie financiële  

beheersbaarheid sociaal domein van de VNG. 

 

 


