
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 29 t/m 4 april 2017 

 
Datum aanmaak: 4 april 2017 

 
Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017008142 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 22 t/m 28 maart 
2017.. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 
college van b&w van 22 t/m 28 maart 2017 vast te stellen. 

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

      22 t/m 28 maart 2017 vast te stellen. 
 
 
 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007709 Jaarverslag 2016 Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het jaarverslag 2016 Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. 
 
 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007554 Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2018. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 VRBZO 
2. het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de 

gemeenteraad.  
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007290 Herziening erfpachtcanon perceel D3150. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de erfpachtcanon voor het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Asten, sectie D, nummer 3150, per oogststoppel-bloot 2017 te 
verhogen naar € 9.611,99; 

2. de erfpachter middels bijgaande brief in kennis te stellen van de 
herziene erfpachtcanon.  

 



 

 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017008130 Nieuwe opdracht werkplaats Wonen. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een positieve reactie te geven op de door de werkplaats Wonen 
opgestelde conceptopdracht d.d. 7 februari 2017, behoudens de 
geformuleerde kernvraag over de rol van kleine kernen in deze 
veranderende woningmarkt; 

2. te verzoeken de kernvraag 'Wat is de rol van kleine kernen in 
deze veranderende woningmarkt' te schrappen en kleine kernen 
te zien als onderdeel van complementaire gemeenten.  

 
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007319 Ontwerpbegroting GGD 2018. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2018; 
2. het bijgevoegde raadsvoorstel en de conceptbegroting voor te 

leggen aan de raad.  
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017008162 Zienswijze ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de raad 

voor te stellen om vóór 22 mei 2017 haar zienswijze te geven over 
de begroting 2017-2018 en de begrotingswijziging 2017 
Peelgemeenten op basis van onderstaand voorstel.  
 
 
 

Belastingen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007076 Eerste wijziging legesverordening 2017. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot wijziging van de legestarieven inzake trouwleges. 
2. tot wijziging van de legestarieven inzake kabels en leidingen. 
 
 

 
 
 



 

 
Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017007300 Voorgenomen besluit belastingsamenwerking. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit te kiezen voor 

optie 2: aansluiten bij BSOB. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


