
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 31 juli t/m 6 augustus 2019 

 
Datum aanmaak: 6 augustus 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019047914 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 24 t/m 30 juli 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 24 t/m 30 juli 2019 vast te 

stellen; 

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

24 t/m 30 juli 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019047417 

Onderwerp: Principeverzoek voor het oprichten van zorgappartementen op de 

voormalige locatie Unitas in Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het oprichten van 

zorgappartementen op de voormalige locatie Unitas; 

2. af te wijken van de Nota parkeernormen 2016 middels de afwijkingsbepaling uit de 

Nota onder de voorwaarde dat er door de ontwikkeling geen bestaande 

parkeerplaatsen verloren gaan; 

3. in te stemmen met de concept intentie-overeenkomst. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019046450 

Onderwerp: Principeverzoek ruimte-voor-ruimtewoning Hindert 9 Asten. 

 

Besluit: 

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

aan de bouw van één ruimte-voor-ruimtewoning naast de bestaande woning aan  

Hindert 9. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019044672 

Onderwerp: Jaarverslag Cultuurplein Asten Someren 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het  

Jaarverslag Cultuurplein Asten Someren 2018 en dit jaarverslag ter kennisname te  

brengen van de commissie Burgers van 2 september 2019.    

 



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019029105 

Onderwerp: Beleid Schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen met de nota "beleid schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente 

Asten"; 

2. het presidium te verzoeken deze nota te agenderen voor de commissie Burgers van  

2 september 2019 en raadsvergadering van 17 september 2019.  

 

 

 

 


