
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 oktober t/m 29 oktober 2019 

 
Datum aanmaak: 30 oktober 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019064167 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 16 t/m 22 oktober 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 16 t/m 22 oktober 2019 vast te 

stellen; 

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

16 t/m 22 oktober 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019062357 

Onderwerp: Principeverzoek Stal Heijligers Laarbroek 5 Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

bij de paardenhouderij aan Laarbroek 5 in principe medewerking te verlenen aan: 

1. vergroting van het bestemmingsvlak, teneinde bestaande voorzieningen te 

legaliseren; 

2. de oprichting van een guesthouse binnen het nieuwe bestemmingsvlak; 

3. de realisatie van logiesruimte voor stagiaires binnen de bestaande bebouwing. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019063586 

Onderwerp: Verkeersluwe Markt. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het maatregelenpakket ‘Verkeersluwe Markt’; 

2. het presidium te verzoeken het maatregelenpakket ‘Verkeersluwe Markt’ op de 

agenda te plaatsen van de commissie Ruimte van 26 november 2019 en de raad van 

10 december 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019063988 

Onderwerp: Asten Parapluplan Wonen 2019 ontwerp. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Asten Parapluplan Wonen 2019'; 

2. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen; 

3. geen milieueffectrapportage op te stellen, omdat dit gelet op de aard van de regeling 

niet aan de orde is; 

4. af te wijken van de inspraakverordening, omdat het hier om reparatiebesluiten gaat. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019063785 

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-1'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-1' 

en de procedure op te starten; 

2. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 26 november 

2019. 

 

 

Informatisering & Automatisering Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019062253 

Onderwerp: Plan van Aanpak ontvlechting van ICT-infrastructuur, diensten en 

organisatie van Asten en Someren. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit te starten met het maken van de  

ICT doelplaat voor Asten en het beëindigingsplan (projectplan) voor Asten, met als  

uiteindelijke projectresultaat twee onafhankelijk van elkaar ingerichte en operationele  

I&A-dienstverleningsorganisaties voor Asten en Someren met bijbehorende  

infrastructuren. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019060016 

Onderwerp: Ontwerpbeleidsplan conform artikel 14 Wet Veiligheidsregio's. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het ontwerpbeleidsplan VRBZO conform artikel 14 Wet 

veiligheidsregio'; 

2. het ontwerpbeleidsplan VRBZO conform artikel 14 Wet veiligheidsregio's voor 

kennisgeving aan te bieden aan de commissie AZ/C van 28 november 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019063672 

Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

2018 naar aanleiding van de invoering van het abonnementstarief Wmo; 

2. het presidium te verzoeken de wijziging van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2018 op de agenda te zetten van de commissie Burgers d.d.  

25 november 2019 en de gemeenteraad van 10 december 2019.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019017993 

Onderwerp: Ureninzet schuldhulpverlening. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot uitbreiding van de formatie voor gemeentelijke schuldhulpverlening met 14 uur 

per week en te starten met budgetbeheer vanaf 2020; 

2. hiervoor het budget voor schuldhulpverlening van € 40.000,- in te zetten, onder 

voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2020 door de gemeenteraad. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019059689 

Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2020-2025. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken het beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 te 

plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 26 november 2019 en de raad 

van 10 december 2019; 

2. gezien de huidige financiële situatie vooralsnog geen extra middelen voor vervanging 

van de verlichting aan de raad te vragen en daarbij de risico's op extra uitval en 

kosten te accepteren. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019062779 

Onderwerp: Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene 

daken. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen om de stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg 

groene daken op te gaan stellen; 

2. het presidium te verzoeken om het raadsvoorstel "Stimuleringsregelingen afkoppelen 

hemelwater en aanleg groene daken" te agenderen voor de commissie Ruimte op  

26 november 2019 en de gemeenteraad op 10 december 2019. 

 


