
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 december t/m 10 december 2019 

 
Datum aanmaak: 10 december 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019073446 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 november t/m  

3 december 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 27 november t/m 3 december 

2019 vast te stellen; 

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

27 november t/m 3 december 2019 vast te stellen. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019073197 

Onderwerp: Handhaving Achterbos 8: tijdens zitting bij rechtbank gedane 

toezegging in het kader van de gemaakte afspraken tussen de 

bewoners van Achterbos 8 en Achterbos 10 te Asten. 

 

Besluit: 

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

zitting bij de voorlopige voorzieningenrechter op 27 november 2019 gedane toezegging  

in het kader van de gemaakte afspraken tussen de bewoners van Achterbos 8 en  

Achterbos 10 te Asten, zoals opgenomen in het verkorte proces-verbaal van die zitting. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019065704 

Onderwerp: Beleidsregel Wet Bibob voor vastgoedtransacties gemeente 

Asten.2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de Beleidsregel Wet  

Bibob voor vastgoedtransacties gemeente Asten 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019071654 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

2. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan "Asten 

Verzamelplan 2019-2" te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van  

14 januari 2020 en op de agenda van de raad van 4 februari 2020.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019065375 

Onderwerp: Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 

Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020 en dit via de commissie Ruimte ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen de huidige beleidsnotitie Arbeidsmigranten 2009 in 

te trekken;  

3. in te stemmen met het opstellen van beleidsregels. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019073856 

Onderwerp: Vaststelling "Handreiking toepassing PFAS houdende grond en 

baggerspecie Noord-Brabant". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de "Handreiking toepassing PFAS  

houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant" vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019070458 

Onderwerp: Prestatieafspraken 2020 Bergopwaarts en WoCom. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2020 gemeente Asten, Bergopwaarts en 

HBO De Peel; 

2. in te stemmen met de prestatieafspraken 2020 gemeente Asten, WoCom en 

Stichting Bewonersraad De Pan; 

3. wethouder H.A.M. van Moorsel machtigen om de prestatieafspraken namens het 

college van burgemeester en wethouders te ondertekenen.  

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019062246 

Onderwerp: Concept projectplan "Drugs, wat doet dat met jou?". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het conceptprojectplan 2.3 'Drugs, wat doet dat met jou?'; 

2. de GGD BZO in de algemene bestuursvergadering te berichten dat de gemeente 

Asten deel wil nemen aan het plan om normalisering van drugsgebruik tegen te 

gaan, onder voorbehoud dat de kosten zoals deze nu zijn berekend niet 

overschreden zullen worden; 

3. een bedrag van € 2.506,50 per jaar beschikbaar te stellen voor een periode van 4 

jaar ten laste van de reserve eenmalige bestedingen via de tussentijdse rapportage 

voorjaar 2020. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019071723 

Onderwerp: Toekennen extra middelen aan Senzer voor dienstverlening 

huidige groep statushouders. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. eenmalige subsidie toe te kennen aan Senzer ad € 12.974 voor extra dienstverlening 

aan statushouders 2019-2020; 

2. dit bedrag middels bijgevoegde subsidiebeschikking beschikbaar te stellen aan 

Senzer; 

3. de kosten te voldoen uit de Koolmeesgelden 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019073266 

Onderwerp: Samenwerking Jeugdhulp 21 gemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gemeente Veldhoven, penvoerder, te mandateren als rechtspersoon ten behoeve 

van een subsidietender 'Innovatie Pleegzorg' in het kader van de te besteden 

middelen Transformatiefonds; 

2. de regionale visie op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 

vast te stellen; 

3. in te stemmen met het verlengen van de pilot Uniform hulpaanbod bij scheidingen 

voor de duur van het kalenderjaar 2020. 

 

 


