
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 t/m 18 april 2017 

 
Datum aanmaak: 18 april 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009971 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 5 t/m 11 april 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 5 t/m 11 april 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      5 t/m 11 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. 

 

 

Accommodaties / Gebouwen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009044 Tarieven sportaccommodaties 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de tarieven 2018 voor de gemeentelijke sportaccommodaties. 

 

 

  



 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017007286 Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten 2017 (APV) inclusief toelichting 

mits:  

2. Is toegevoegd: de Algemene plaatselijke verordening gemeente 

Asten 2014, vastgesteld 11 maart 2014 en de Eerste wijziging 

op de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld op 3 

november 2014 worden ingetrokken. 

3. De verordening is ondertekend. 

4. dit voorstel via de commissie Algemene Zaken en Control ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009395 Voorstel over aanstellen Programmaleider Integrale Veiligheid 

Peelland (0,5fte), standplaats Gemert-Bakel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de aanstelling van een programmaleider Integrale Veiligheid 

Peelland (0,5 fte) vooralsnog voor een periode van 2 jaar. 

 

Openbare Werken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009437 Bloembakken op de heringerichte Markt. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het aanbrengen van extra bloembakken aan 

lichtmasten en bloemen in de plantenbakken  

2. de begroting hierop aan te passen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009406 Principeverzoek Wilhelminastraat 6. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het realiseren van 3 appartementen in 

het pand Wilhelminastraat 6. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009898 Concept Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven. 

 

 BESLUIT: 

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

In te stemmen met de concept Begroting 2018 en concept-

zienswijze; 

2. De concept Begroting 2018 en de concept zienswijze ter 

advisering aan de commissie AZ&C voor te leggen en daarna ter 

instemming aan de gemeenteraad.  

De zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de 

begroting 2018 in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio 

Eindhoven op 21 juni 2017. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009906 Voorkeursalternatief N279. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester & wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de voorlopige resultaten van het MER 

N279; 

2. een voorkeur uit te spreken voor het uitvoeren van de weg op 

wegvakken 2X2-baans conform de resultaten van het 

verkeersonderzoek en de motie van de raad (d.d. 5-7-2016) om 

zo het doel een robuust systeem te bereiken en de 

bereikbaarheid en doorstroming te waarborgen; 

3. niet in te stemmen met de variant 5a-b2 in deelgebied 5 en 

deze niet mee te nemen in het voorkeursalternatief vanwege 

het niet voldoen aan het doelbereik en de enorme impact; 

4. voor te stellen een pilot geluid te starten om de leefbaarheid te 

vergroten. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004908 Wijzigen toewijzingsprocedure nieuwbouwkoopwoningen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het gewijzigde toewijzingssysteem voor 

nieuwbouwkoopwoningen van een inschrijfsysteem naar een 

lotingsysteem;  

2. invulling te geven aan het "lotingsysteem gemeente" uit de 

Woonvisie 2015-2024 middels de uitgangspunten zoals 

genoemd in dit voorstel; 

3. alle ingeschreven particulieren voor een nieuwbouwkoopwoning 

te informeren over het gewijzigde toewijzingssysteem en hen de 

mogelijkheid bieden om tot zes maanden na dit besluit de helft 

van het inschrijfgeld terug te vragen. Mogelijkheid kenbaar 

maken via advertentie in Peelbelang.  

 

 

  



 

 

 

Facilitaire ondersteuning 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009633 Vaststellen Bewerkersovereenkomst Peelgemeenten WMO, Jeugd, 

BMS. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit tot vaststelling 

en het aangaan van de bewerkersovereenkomst GR Peelgemeenten 

en bijbehorende bijlagen. 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009466 Beslissing op bezwaar tegen besluit buiten behandeling stelling Wob-

verzoek. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. conform het advies van de Commissie van advies voor de 

bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 

verklaren; 

2. de heer M.L. Hassel van Juridisch Adviesbureau Consultorio San 

Nicolas conform bijgevoegde brief te antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


