
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 juni t/m 20 juni 2017 

 
Datum aanmaak: 20 juni 2017 

 
 
Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017015892 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 7 t/m 13 juni 2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 
college van b&w van 7 t/m 13 juni 2017 vast te stellen. 

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

      7 t/m 13 juni 2017 vast te stellen. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017013600 Principeverzoek Ruimte voor Ruimte woning Voordeldonk. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de bouw van één Ruimte voor Ruimte 
woning tussen de bestaande woningen aan Voordeldonk 101 en 103. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017013365 Integrale Strategie Ruimte. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. kennis te nemen van de Integrale Strategie Ruimte van de 
Metropoolregio Eindhoven; 

2. mee te delen dat de gemeente Asten zich in principe kan 
herkennen in de Integrale Strategie Ruimte; 

3. in te stemmen met de voorgestelde procedure en de 
concepttekst van het raadsbesluit; 

4. in te stemmen met het bijgevoegde format met 
detailopmerkingen als reactie op de inhoud van de Integrale 
Strategie Ruimte. 

 
 

 
  



 

Kwaliteit & Control 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014845 Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2017. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2016, vastgesteld 17 
december 2015 in te trekken; 

2. de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2017 vast te stellen; 
3. de geactualiseerde machtigingenlijst voor vertegenwoordiging 

van bestuursorganen in rechtsgedingen vast te stellen, onder 
intrekking van de bestaande vertegenwoordigingslijst van 17 
december 2015; 

4. de Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017 vast 
te stellen; 

5. het mandaatbesluit GGD benoemen gemeentelijk lijkschouwers 
vast te stellen; 

6. het mandaatbesluit GGD benoemen toezichthouders 
kinderopvang vast te stellen. 

 
 

 
 
 
 
 


