
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 t/m 28 maart 2017 

 
Datum aanmaak: 28 maart 2017 

 
 
Bestuurssecretariaat 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007376 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 15 t/m 21 maart 
2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 
college van b&w van 15 t/m 21 maart 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 
mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      15 t/m 21 maart 2017 vast te stellen. 
 
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007312 Incidentele subsidie burgerinitiatief. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen om op grond van artikel 25 lid 2 van de 
'Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017' artikel 27 
(overgangsbepaling) buiten toepassing te laten voor wat betreft 
het verlenen van incidentele subsidie(s) t.b.v. burgerinitiatieven 
in het kalenderjaar 2017.  

2. In te stemmen om alle subsidieverzoeken met betrekking tot 
deze burgerinitiatieven via mandaat af te handelen. Dit conform 
de afhandeling van alle overige incidentele subsidies zoals 
opgenomen in de bevoegdhedenregeling. 

 
 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007077 Nadere info over aanpassingen Markt, voortkomend uit de evaluatie 

van de herinrichting. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen met het aanbrengen van bloembakken aan de 
lichtmasten. 

2. De kosten benodigd voor het grond- en straatwerk bij het 
plaatsen van het watertappunt voor onze rekening te nemen. 

3. De begroting hierop aan te passen. 
4. De commissie te  informeren via bijgaande memo. 
 



 

 
Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006912 Onderzoek verdeelmaatstaf medicijngebruik. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit het bureau 

Andersson Elffers Felix (AEF) opdracht te geven tot het uitvoeren 
van het onderzoek advies maatstaf medicijngebruik. 
 
 
 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007302 Onderzoek verdeelmaatstaf medicijngebruik 2. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te 

stellen om het bureau Cebeon opdracht te geven tot het uitvoeren 
van het onderzoek Analyse financieel nadeel gemeente Asten. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003783 Enquête afvalscheiding. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De suggesties en inzichten van de geënquêteerden mee te 
nemen in de ontwikkeling van toekomstig afvalbeleid. 

2. De volgende punten in eerste instantie verder uit te werken op 
consequenties en haalbaarheid: 

a. Structurele aanpak van communicatie rondom inzameling van 
huishoudelijk afval. Hierbij zoveel mogelijk met alle Blink-
gemeenten dezelfde beelden gebruiken vanwege 
herkenbaarheid. In de communicatie aandacht voor 
scheidingsregels, inzamelmogelijkheden en tarieven; 

b. Mogelijkheid om gratis afval in te leveren in de directe 
omgeving. Met name PMD vanwege de ruimte die het 
inneemt en de geuroverlast die het kan veroorzaken. Het 
inleverpunt bij de milieustraat kan al als een mogelijkheid 
worden gezien; 

c. Uitbreiding van het aantal afvalstromen die bij het 
inleverpunt bij de milieustraat in kunnen worden geleverd 
buiten de openingstijden van de milieustraat; 

d. Groenafval toevoegen aan de gratis stromen bij de 
milieustraat; 

e. Openingstijden milieustraat bezien; 
f. Instandhouding van (beperkte) papieren afvalkalender; 
g. Frequentie ledigen grijze bak; 
h. Inzameling gft gratis; 

3. Het rapport “Enquête afvalinzameling, dd. 8-12-2016” ter 
informatie naar de commissie Ruimte te sturen. 
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006733 Principeverzoek Stichting Prodas inzake vestiging van een kantoor in 

basisschool Antonius (Heikamperweg 1). 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan het vestigen van het 
bestuurskantoor van Stichting Prodas in de vier leegstaande 
leslokalen van de basisschool Antonius te Heusden;  

2. de vier leegstaande leslokalen van de basisschool Antonius te 
Heusden in (mede-)gebruik te geven aan het schoolbestuur van 
Stichting Prodas op grond van artikel 108 Wpo ten behoeve van 
de huisvesting van kantoorfuncties van de Stichting.  
Dit (mede-)gebruik eindigt op het moment dat de ruimte weer 
beschikbaar moet zijn voor onderwijs, bijvoorbeeld als gevolg 
van een stijging van het aantal leerlingen. 

 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017005598 Deelname zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. in te stemmen met het voorstel tot deelname aan het 
zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant; 

2. de manier van financiering verder uit te werken; 
3. dit middels het aan te passen raadsvoorstel via de commissie 

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 
 

 
 
 


