
 

 

Openbare besluitenlijst 
van door burgemeester en wethouders genomen besluiten  

in week 25 t/m 31 januari 2017 

 
Datum aanmaak: 31 januari 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001700 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 18 tot en met  

24 januari 2017. 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten 

van het college van b&w van 18 tot en met 24 januari 2017 vast 

te stellen. 

2. De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten 

van in mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 

18 tot en met 24 januari 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001281 Voorstel over het verstrekken van een voorbereidingskrediet ten 

behoeve van het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw 

gemeenschapshuis in het HH Klooster (Wilhelminastraat 24). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit, gelet op het 

sterke gemeenschapsbelang, een voorbereidingskrediet van  

€ 19.620,- exclusief BTW te verstrekken, ook al zijn er andere 

mogelijke belangen. 

Het krediet wordt verstrekt aan Stichting Gemeenschapshuis Asten 

en Stichting Beheer de Beiaard Asten ten behoeve van het uitvoeren 

van diverse onderzoeken ten behoeve van de haalbaarheidsstudie 

van een nieuw gezamenlijk gemeenschapshuis in het Klooster van 

de Priesters van het Heilig Hart aan de Wilhelminastraat 24 te Asten. 

 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001663 Initiatiefvoorstel voormalige locatie Unitas te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan Stichting Zorghuis Heusden i.o. toestemming verlenen om 

de reservering van de grond van de voormalige locatie Unitas te 

verlengen tot 1 juni 2017.  

2. om Stichting Zorghuis Heusden i.o. te verzoeken om voor 1 mei 

2017 stukken in te dienen waaruit de haalbaarheid van het 

project blijkt, zodat op 1 juni een besluit kan worden genomen 

over de doorgang van dit project. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2016025068 Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit  

1. het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017 vast te stellen; 

2. het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017 ter kennisname 

aan de commissie AZ&C van 23 februari 2017 te sturen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001103 Laadpalen elektrische auto's. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. met ingang van 1 januari 2017 een overeenkomst aan te gaan 

met EVnetNL voor een periode van 5 jaar voor het beheer en 

onderhoud van de laadpalen, 

2. het faciliteren en stimuleren van Smart Charging. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001685 Notitie Integratie van statushouders in Asten en de 

arbeidsmarktregio Helmond-Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Vast te stellen de notitie “Integratie van statushouders in Asten 

en arbeidsmarktregio Helmond-Peel”; 

2. Aan Senzer € 30.690,= subsidie te verstrekken over de periode 

1 november 2016 tot 1 november 2018 voor de uitvoering van 

het “Plan van aanpak statushouders Senzer”; 

3. Aan Onis € 13.160,= aanvullende budgetsubsidie te verstrekken 

over 2017 voor extra ureninzet vluchtelingenwerk;   

4. Aan Onis € 26.203,= subsidie te verstrekken over 2017 voor de 

uitvoering van het project “Stip aan de horizon”. Daarnaast  

€ 4.000,= reserveren voor de kosten van diplomawaardering;  



 

 

5. Aan Onis € 2.100,= subsidie te verstrekken voor de uitvoering 

van het Participatieverklaringstraject 2016; 

6. De kosten genoemd onder punt 4 en 5 (met uitzondering van 

kosten diplomawaardering) te voldoen uit de winstbestemming 

2016; 

7. Aan ROC voor de jaren 2016 en 2017 middelen beschikbaar te 

stellen voor de instandhouding van de decentrale voorziening; 

8. Toestemming te geven om de VVE-leeftijd voor kinderen van 

statushouders te verlagen naar 2 jaar en hiervoor acties uit te 

zetten. Hiervoor middelen te reserveren; 

9. Het restant van de decentralisatie-uitkering Verhoogde 

asielinstroom gedeeltelijk in te zetten voor het tekort Sociaal 

Domein 2016 en het overige te reserveren voor toekomstige 

lokale projecten.  

10. De raad te informeren middels bijgevoegde memo.  

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001785 Voorstel over contractverlenging Taxbus. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het contract 

met Taxbus met ingang van 28 februari 2018 met één jaar te 

verlengen. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017000320 Deels bijdragen in de kosten van een bibliotheek abonnement voor 

mensen met een minimum inkomen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het bijdragen van € 15,- per bibliotheekabonnement voor 

mensen uit Asten met een minimum inkomen.  

 

 

Personeel & Organisatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2016026287 Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden en dit via het presidium voor 

te leggen aan commissie AZC en raad. 

 

 

 

 

 

 

 


