
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 t/m 11 april 2017 

 
Datum aanmaak: 11 april 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009170 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 29 maart t/m  

4 april 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 29 maart t/m 4 april 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      29 maart t/m 4 april 2017 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009299 Ontwerpbegroting ODZOB 2018 en meerjarenraming 2019-2021 

ODZOB. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 en 

meerjarenbegroting 2019-2021; 

2. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan commissie Ruimte 

van 2 mei 2017 en de gemeenteraad van 16 mei 2017. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017007910 Uitwerken van de regionale leerplicht- en RMC-taak aanvullend op 

de gemeenschappelijke regeling GGD. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 1. In te stemmen met het uitwerken van de regionale leerplicht- 

en RMC-taak aanvullend op de gemeenschappelijke regeling 

GGD; 

2. De uitkomsten van deze uitwerking voor te leggen aan een 

overleg van de betrokken wethouders van de regio Zuidoost 

Brabant. 

 

 

 

  



 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017008900 Herijking beleidsregels krediethypotheek en pandrecht. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te trekken de beleidsregels krediethypotheek en pandrecht 

zoals opgenomen in de richtlijnen Participatiewet B108, B140, 

B141; 

2. Vast te stellen de beleidsregels krediethypotheek en pandrecht 

Asten 2016. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009279 Voorstel over Samenwerkingsovereenkomst met Mabib en wijziging 

bijlage Handboek Kabels en Leidingen 2015. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst tussen 

Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V. en gemeente 

Asten 

2. In te stemmen met wijziging van bijlage 10.1 'Algemene profiel 

gemeente' van het Handboek Kabels en Leidingen 2015, 

waardoor bij de grootschalige aanleg van glasvezelnetwerk in 

een statische omgeving, een verticale ligging van 40 cm kan 

worden toegestaan. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017008060 Aanvraag tot verkoop grond nabij Heerbaan 31 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om in te 

stemmen met de verkoop van een strook grond van circa 75m2 

naast de woning aan de Heerbaan 31 te Asten voor een grondprijs 

van € 60 per m2.  

 

 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017007641 Incidentele subsidie 'Alle klokken luiden 2017'. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Om voor 2017 geen incidentele subsidie van € 5.000,= 

beschikbaar te stellen aan het Klok en Peel Museum voor het 

organiseren van het evenement 'Alle klokken luiden'. 

2. Het Klok en Peel Museum uitstel te verlenen tot 1 juni 2017 

voor het indienen van de aanvraag structurele subsidie 2018 - 

2020. 

3. Het Klok en Peel Museum uitstel te verlenen tot 1 juni 2017 

voor het indienen van de aanvraag structurele subsidie ten 

behoeve van een klokkenevenement in de periode 2018 - 2020. 

 

 

Personeel & Organisatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017008271 Voorstel over verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

2016 en 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Dat de opgave neveninkomsten van de drie wethouders niet 

leidt tot een verrekenplicht; 

2. Dat de opgave neveninkomsten van de burgemeester weliswaar 

leidt tot verrekenplicht over het jaar 2016, maar dat (eventuele) 

neveninkomsten niet worden verrekend, omdat de 

drempelwaarde niet wordt overschreden. 

 

 

 


