
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 t/m 14 februari 2017 

 
Datum aanmaak: 14 februari 2017 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003573 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 1 t/m 7 februari 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 1 t/m 7 februari 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 1 t/m 

7 februari 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017002876 Planschadeverzoek Hooidries 13 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van het bijgaande planschade advies van 

SAOZ ten aanzien van de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade ingediend door de eigenaren van de woning gelegen 

aan de Hooidries 13 te Heusden; 

2. Conform het definitieve advies van SAOZ geen tegemoetkoming 

in planschade toe te kennen aan aanvragers.  

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003552 Intrekken beleidsregels betaaldatum bijstandsuitkering. 

 

 BESLUIT: 

 Intrekken beleidsregels moment van uitbetalen algemene bijstand 

en vakantietoeslag. 

 

 

 

 

  



 

Informatisering & Automatisering 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017002926 Inhuur ondersteuning I&A. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De onrechtmatigheid omtrent de inkoop van Aces te aanvaarden 

vanuit de noodzaak voor continuïteit van de bedrijfsvoering op 

ICT-gebied.  

2. In te stemmen met het continueren van de inzet door Aces tot 

en met januari 2018. 

 

 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017002688 Deelname burgerpanel Tipasten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Asten heeft kennis genomen van het burgerpanel Tipasten en zal 

indien zich thema's hiervoor lenen (vooralsnog) incidenteel gebruik 

van maken.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003688 Aanleg glasvezel buitengebied. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit  

1. Als voorwaarde voor verdere onderhandeling met Mabib 

vastleggen dat alle wegen in het buitengebied, waaraan 

woningen zijn gelegen, worden voorzien van glasvezel; 

2. In te stemmen met het voorstel tot aanpassing van de 

legesverordening onderdeel kabels en leidingen en dit ter 

besluitvorming voor te leggen aan de Raad. 

3. In te stemmen met het voorstel om degeneratiekosten conform 

vigerende hersteltarieven in rekening te brengen bij marktpartij 

Mabib. 

4. In te stemmen met het voorstel dat bij de grootschalige aanleg 

van een glasvezelnetwerk in een statische omgeving door 

marktpartij Mabib, het toezicht van de gemeente en Mabib 

gescheiden blijven, maar de gemeente wel gebruik maakt van 

de ter beschikking gestelde beoordelingsrapportages van Mabib, 

waardoor een efficiëntere wijze van toezicht mogelijk is. 

5. Het handboek Kabels en Leidingen te hanteren en in te 

stemmen met het voornemen om het Handboek Kabels en 

Leidingen op het onderdeel bijlage 10.1 'Algemeen profiel 

gemeente' aan te passen, waardoor bij de grootschalige aanleg 

van een glasvezelnetwerk in een statische omgeving, een 

verticale ligging van 40 cm kan worden toegestaan. 

 

 

 



 

Team Samenleving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001319 Voorstel over Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de 

gemeenteraad voor te stellen: 

1. Het regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

2017, inclusief capaciteiteninventarisatie, voor kennisgeving aan 

te nemen. 

2. Naar aanleiding van de capaciteiteninventarisatie geen wensen 

kenbaar te maken voor het beleidsplan VRBZO 2019. 

 

 

 

 

 


