
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 februari t/m 12 februari 2019 

 
Datum aanmaak: 12 februari 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019008646 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 30 januari t/m 5 februari 

2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 30 januari t/m 5 februari 2019 

vast te stellen; 

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

van 30 januari t/m 5 februari 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019006874 

Onderwerp: Bijdrage aan renovatie milieustraat. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit gedurende de afschrijvingstermijn  

naar rato bij te dragen aan de dekking van de kosten voor de gerenoveerde milieustraat  

en dit in een DVO op te nemen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019007339 

Onderwerp: Verkoop bouwgrond Loverbosch fase 2 aan Bergopwaarts. 

 

Besluit: 

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

ca. 5589 m2 bouwgrond in het plan Loverbosch fase 2 aan Bergopwaarts onder de  

voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande koopovereenkomst.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018070030 

Onderwerp: Principeverzoek ruimte voor ruimtewoning Vinkenstraat-

Slobeendweg. 

 

Besluit: 

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

aan de bouw van 1 of 2 ruimte-voor-ruimtewoningen op het perceel hoek Vinkenstraat- 

Slobeendweg. 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019004608 

Onderwerp: Ontwerpwijzigingsplan Heusden Komgebied 2011, wijziging 

Heusden Oost fase 2. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Heusden Komgebied 2011, wijziging 

Heusden Oost fase 2';  

2. het ontwerpwijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;' 

3. in te stemmen met de conclusie van de 'Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling 

Heusden Oost fase 2' dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk 

is;  

4. de commissie Ruimte te informeren over het ontwerpwijzigingsplan middels 

bijgevoegde memo; 

5. dat de 2e fase welstandsvrij ontwikkeld mag worden.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2018057940 

Onderwerp: Principeverzoek zonnepark Beekstraat ongenummerd te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe en onder voorwaarden 

medewerking te verlenen aan het realiseren van een zonnepanelenveld aan de  

Beekstraat ongenummerd (M291) te Asten. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019002588 

Onderwerp: Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen + 

lijst update 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

vaststelling van de Nota Bomenbeleid module beschermwaardige bomen en de lijst  

beschermwaardige bomen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 26 

maart 2019 en op de agenda van de raad van 16 april 2019.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019008659 

Onderwerp: Voortzetten project 'Stip aan de horizon' periode 2019-2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het project 'Stip aan de horizon' van Onis te verlengen tot 1 juli 2020; 

2. aan Onis voor de uitvoering van dit project subsidie te verlenen ad € 17.174,= over 

2019 en € 10.265,= over 2020; 

3. de totale kosten te voldoen uit het krediet Verhoogde Asielinstroom, partieel deel; 

4. de uitbetaling van de subsidie in drie termijnen te laten plaatsvinden.  

 

 

 


