
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 juni t/m 2 juli 2019 

 
Datum aanmaak: 2 juli 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019040653 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 19 t/m 25 juni 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 19 t/m 25 juni 2019 vast te 

stellen; 

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

19 t/m 25 juni 2019 vast te stellen. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019022308 

Onderwerp: Vaststellen inrichtingsplan Prins Bernhardstraat. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  het inrichtingsplan Prins Bernhardstraat vast te stellen; 

2.  het presidium te verzoeken het inrichtingsplan ter presentatie te agenderen voor de  

     commissie Ruimte van 3 september 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019035932 

Onderwerp: Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 

gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de 'Nadere regel subsidie NT2 

onderwijs schooljaar 2019-2020 gemeente Asten' vast te stellen.   

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019032804 

Onderwerp: Conceptsubsidieprogramma`s Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de Conceptsubsidieprogramma`s Welzijn & 

Participatie en Toerisme & Recreatie 2020; 

2. het concept van bovengenoemde subsidieprogramma's volgens de gemeentelijke 

Inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.  

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019041697 

Onderwerp: Definitieve keuze maken voor een nieuwe vorm van 

werkgeverschap Gezins- en Jongerencoaches. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het werkgeverschap van de Gezins- en Jongerencoaches per 1 januari 2020 te 

beleggen bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst; 

2. in te stemmen met het inrichtingsplan werkgeverschap Gezins- en Jongerencoaches 

Asten-Laarbeek-Someren en de GR Peelgemeenten te verzoeken deze gezamenlijk 

met de gemeenten en Gezins- en Jongerencoaches verder uit te werken; 

3. in te stemmen met de begroting van de incidentele implementatiekosten, de 

voorgestelde verdeelsleutel en het beleggen van het penvoerderschap voor de 

incidentele implementatiekosten bij de gemeente Someren; 

4. een bedrag van € 20.981,= beschikbaar te stellen voor de dekking van de 

incidentele implementatiekosten en deze kosten te betalen uit de reserve eenmalige 

bestedingen. Via de tussentijdse rapportage najaar 2019 de begroting wijzigen 

conform dit voorstel; 

5. in te stemmen met de begroting van de structurele kosten met ingang van 1 januari 

2020 en de voorgestelde verdeelsleutel; 

6. kennis te nemen van de ingediende zienswijze van het Algemeen Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de reactie van het Dagelijks 

Bestuur; 

7. te reageren op de zienswijze van de gezamenlijke moederorganisaties middels 

bijgevoegde brief; 

8. de moederorganisaties informeren over uw besluit, inhoudende een formele 

aankondiging van de weigering van subsidie inzake inzet Gezins- en Jongerencoach 

met ingang van 1 januari 2020, welke vatbaar is voor bezwaar en beroep. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019040434 

Onderwerp: Omgevingsvergunning bouw woning Jan van Havenstraat 37 te 

Ommel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de omgevingsvergunning voor het  

bouwen van een woning te verlenen. 

  



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019040041 

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Pannenhoef 5a (fase 1). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet 

ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij en de Algemene wet 

bestuursrecht, en gezien de overwegingen in deze vergunning: 

1. de gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van 

een agrarisch bedrijf met gespeende biggen en vleesvarkens te verlenen voor 

onbepaalde tijd; 

2. dat de volgende bij de aanvraag ingediende stukken deel uitmaken van de 

vergunning: 

- aanvraagformulier d.d. 27 november 2018; 

- tekening van de inrichting, nummer 180108-001-008, laatst gewijzigd d.d.  

9 januari 2019; 

- bijlage 'algemene gegevens Pannenhoef 5a' (ingekomen 10 januari 2019); 

- ontvangstbevestiging aanvraag vergunning Wnb gebieden, d.d. 23 november 

2018; 

- melding Activiteitenbesluit nummer A5wewyi4a8v; 

- artikelen AIM sessie, d.d. 25 november 2018; 

- antwoordenlijst AIM-sessie A5wewyi4a8v, d.d. 25 november 2018. 

3. aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage. 

 

 


