
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 t/m 21 februari 2017 

 
Datum aanmaak: 22 februari 2017 

 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004240 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 8 t/m 14 februari 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 8 t/m 14 februari 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 8 t/m 

14 februari 2017 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003729 Plan van aanpak ondermijnende criminaliteit 2017-2019 gemeente 

Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het plan van aanpak ondermijnende criminaliteit 2017-2019 

gemeente Asten vaststellen; 

2. op korte termijn een themabijeenkomst voor het college 

organiseren waarbij een presentatie wordt voorbereid die ingaat 

op de fenomenen die in Asten spelen; 

3. de raadscommissie AZC informeren over de stand van zaken 

aanpak ondermijnende criminaliteit. 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003659 Vaststelling Veegplan 2016-2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te 

stellen conform bijgevoegde besluiten; 

2. af te wijken van het advies van SAOZ omtrent het normaal 

maatschappelijk risico (5%) rondom planschade voor de locatie 

Schutter; 

3. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de 

(ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingsplan; 

4. het presidium te verzoeken vaststelling van het 

bestemmingsplan Asten Veegplan 2016-2 te plaatsen op de 

agenda van de commissie Ruimte d.d. 28 maart 2017 en op de 

agenda van de raad d.d. 18 april 2017. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004356 Innovatiehuis de Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Innovatiehuis de Peel; 

2. Kennis te nemen van de (voorlopige) financiële consequenties 

van het Innovatiehuis de Peel; 

3. Kennis te nemen van de opmerkingen over het management, 

hoge vaste bijdrage, onbekendheid rol procesversneller en 

bestuursleden zonder financiële bijdrage; 

4. Opmerkingen inbrengen in het overleg rond het Innovatiehuis 

betreffende de eenmalige, voorlopige financiering/dekking ad 

maximaal € 92.750,-- voor 2017.  

5. Dekkingsvoorstellen te betrekken bij de voorjaarsnota 2017. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003980 Volgorde en planning opstellen modules bomenbeleid. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van de planning opstellen modules 

bomenbeleid.  

2. De bomenbeleidsmodule: 'Kap- en plantregels bomen' op te 

stellen in 2017 en hierbij te kiezen voor het model 'Bomenlijst'. 

 

 

  



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017002877 Kaders begroting 2018 GR Peelgemeenten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen met de beleidsmatige en financiële kaders van 

de begroting 2018 GR Peelgemeenten. 

2. De raad te informeren over de beleidsmatige en financiële 

kaders van de begroting 2018 GR Peelgemeenten en in de 

gelegenheid stellen om een zienswijze kenbaar te maken. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004365 Jaarverslag Handhaving 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Jaarverslag Handhaving 2016 vast te stellen, 

2. het Jaarverslag Handhaving 2016 als nagekomen stuk ter 

kennisname aan de commissie AZ&C d.d. 23 februari 2017 te 

sturen. 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001411 Voorstel over beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorzieningen 

gemeentelijk vast te stellen. 

2. In te stemmen met inventarisatie bluswatervoorzieningen in het 

buitengebied.   

 

 

 

 

 

 

 


