
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 juli t/m 23 juli 2019 

 
Datum aanmaak: 23 juli 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019042371 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 26 juni t/m 2 juli 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 26 juni t/m 2 juli 2019 vast te 

stellen; 

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

26 juni t/m 2 juli 2019 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019039561 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma IVB gemeente Asten 2019-2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Uitvoeringsprogramma IVB gemeente Asten 2019-2020 vast te stellen en als 

bijlage het Uitvoeringsplan Peelland 2019-2020 toe te voegen; 

2. het Uitvoeringsprogramma IVB gemeente Asten 2019-2020 inclusief bijlage voor 

kennisgeving aan te bieden aan de commissie AZ/C van 5 september 2019;               

3. in te stemmen met het reserveren van de teruggave uit het Veiligheidsfonds 

jaarschijven 2016 en 2017 voor het geprioriteerde thema woninginbraken. 

 

 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2019037359 

Onderwerp: Informatiebeleid 2019 - 2022. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   het Informatiebeleid 2019-2022 vast te stellen; 

2.   het Informatiebeleid 2015-2017 in te trekken; 

3.   het presidium te verzoeken het Informatiebeleid 2019 - 2022 te plaatsen op de  

      agenda van de commissie AZ/C van 5 september 2019 en de agenda van de raad  

      van 17 september 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Control 

Zaaknummer: 2019043988 

Onderwerp: Controleprotocol 2019 t/m 2021, Normenkader 2019 en IC plan 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het interne controleplan 2019 inclusief geactualiseerd normenkader 2019 vast te 

stellen; 

2. in te stemmen met het geactualiseerde controleprotocol 2019 t/m 2021; 

3. het presidium te verzoeken dit controleprotocol voor wensen en bedenkingen te 

behandelen in de commissie AZC van 5 september 2019 en ter besluitvorming in de 

raad van 17 september 2019.  

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019045008 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar Beekstraat 20 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het bezwaar: 

a. ontvankelijk te verklaren;  

b. gegrond te verklaren op de volgende punten:  

- van de aspecten materieelverhuur en (exploitatie van) een groothandel in 

(horeca)producten is niet vast komen te staan dat deze plaatsvinden op het perceel 
Beekstraat 20;  

- de aanwezigheid van 'het kippenhok', benoemd als één van de illegale bijgebouwen, is 
niet voldoende onderbouwd;  

- het college is niet bevoegd om publiekrechtelijk (handhavend) op te treden tegen het 
dempen van de sloot;  

c. voor het overige ongegrond te verklaren;  

 

2. het besluit van 8 februari 2019:  
a. te herroepen ten aanzien van de punten 'materieelverhuur', '(exploitatie ven) een 

groothandel in (horeca)producten', 'het kippenhok' en 'dempen van de sloot' en  

b. voor het overige ongewijzigd in stand te laten;  

3. het gedane verzoek om een vergoeding van de proceskosten in bezwaar op grond van 

artikel 7:15 lid 2 van de Awb toe te wijzen, voor een bedrag van € 1.024,00.  

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019042272 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar bewoners Stegen 72 tegen besluit 

toekenning planschadevergoeding. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

onder verwijzing naar en met overneming van het advies van de 

Bezwaarschriftencommissie van 13 juni 2019 het bezwaarschrift met zaaknummer 

2019016232: 

a. ontvankelijk te verklaren; 

b. gegrond te verklaren voor zover wordt aangevoerd dat de planvergelijking onjuist 

/ onvolledig is omdat deze geen rekening houdt met de mogelijkheid om binnen 

het nieuwe plan licht- en telecommunicatiemasten op te richten binnen de 

bestemming groen, het besluit op dat onderdeel te herroepen en de hoogte van de 

toe te kennen tegemoetkoming in planschade te verhogen naar € 32.750,=; 

c. voor het overige ongegrond te verklaren; 

d. de gevraagde vergoeding in de deskundigenkosten toe te wijzen en de redelijkheid 

van deze kosten te bepalen aan de hand van een door de heer Van Bree nog te 

overleggen nota; 

e. de gevraagde vergoeding in de kosten van rechtskundige bijstand toe te wijzen 

voor een bedrag van € 1.024,=. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019042962 

Onderwerp: Stand van zaken programmeringsafspraken werklocaties de Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het feit dat alle Peelgemeenten ingestemd hebben met de 

richting zoals ook vastgesteld door u d.d. 11 juni 2019 (zaaknummer 2019036341); 

2. vooruitlopend op definitieve afspraken met de Peelgemeenten, de gemeenten 

Someren en Asten te ondersteunen om kleinschalige uitbreiding van 

bedrijventerreinen voor urgente vragen van lokale ondernemers mogelijk te maken; 

3. de door de zes Peelgemeenten opgestelde raadsinformatiebrief vast te stellen; 

4. zodra alle Peelgemeenten de raadsinformatiebrief hebben vastgesteld deze door te 

geleiden naar de gemeenteraad.  

 

 

 


