
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 t/m 9 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 10 mei 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012080 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 26 april 2017 t/m  

2 mei 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 26 april t/m 2 mei 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      26 april t/m 2 mei 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011808 Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer. 

 

 BESLUIT: 

 1. De raad voor te stellen een zienswijze te geven over het 1e 

concept ondernemingsplan 2018 inclusief meerjarenbegroting 

van Senzer op basis van onderstaand voorstel; 

2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 

2016 van Senzer.  

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017001745 Verzoek om principe-uitspraak over toekenning van een structurele 

participatiesubsidie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de KBO 

Asten-Ommel, bij gelegenheid van huisvesting van de KBO in het 

nieuw gemeenschapshuis van de Stichting Gemeenschapshuis Asten, 

in principe een structurele subsidie toe te kennen voor de 

activiteiten die kunnen worden aangemerkt als 

participatieactiviteiten in het lokaal sociaal domein, groot € 8.000,-. 

 

 

  



 

Welzijn / Sport  

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010700 Jaarverslag Kinderopvang 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit conform de Wet 

Kinderopvang (art. 67) het jaarverslag Kinderopvang 2016 vast te 

stellen en het vastgestelde jaarverslag door te geleiden naar de 

commissie Burgers en in te dienen bij de Inspectie van het 

Onderwijs.  

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012205 Opstellen minimabeleid 2018-2021. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het evalueren en actualiseren van het huidige minimabeleid en 

wensen en bedenkingen op te halen bij de commissie Burgers. 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012093 Planschadeclaim Heistraat 18 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van het bijgaande planschade advies van 

SAOZ ten aanzien van de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade ingediend door de eigenaar van de woning gelegen 

aan de Heistraat 18 te Heusden; 

2. Conform het definitieve advies van SAOZ een tegemoetkoming 

in planschade toe te kennen aan aanvrager ter hoogte van  

€ 8.450, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 april 

2016 en het betaalde recht van € 300,-- terug te betalen.  

 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017008178 Herinrichting Vorstermansplein. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   Kennis te nemen van de brief van de Dorpsraad Heusden inzake 

hun plannen voor een herinrichting van het Vorstermansplein. 

2.   In te stemmen met een verdere uitwerking van de plannen en 

deze uitwerking vervolgens voorleggen ter beoordeling in de 

vorm van een collegevoorstel. 

3.   Een p.m. post op te laten nemen in de voorjaarsnota.  

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017011697 Voorontwerp Veegplan 2017-2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Asten 

veegplan 2017-2 en de procedure op te starten; 

2. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan 

voor wensen en bedenkingen te plaatsen op de agenda van de 

commissie Ruimte van 6 juni 2017. 

 

 

  

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012053 Meijelseweg 49. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit voor de 

gevraagde wijzigingen van het varkensbedrijf aan Meijelseweg 49 

geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld 

 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012565 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het raadsvoorstel over de jaarrekening en 

het jaarverslag 2016; 

2. dit via de commissie ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen;  

3. het accountantsverslag 2016 door te geleiden naar de raad. 

 

 

 



 

 

 


