
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 juni t/m 27 juni 2017 

 
Datum aanmaak: 28 juni 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016496 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 14 t/m 20 juni 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 14 t/m 20 juni 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      14 t/m 20 juni 2017 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015135 Initiatiefvoorstel voormalige locatie Unitas te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan Stichting Zorghuis Heusden i.o. toestemming te verlenen 

om de reservering van de grond van de voormalige locatie 

Unitas voor de laatste keer te verlengen tot 1 januari 2018; 

2. om Stichting Zorghuis Heusden i.o. te verzoeken om voor  

1 december 2017 stukken in te dienen waaruit de haalbaarheid 

van het project blijkt, zodat in januari 2018 een besluit kan 

worden genomen over de doorgang van dit project.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016421 Incidentele subsidie voor historisch onderzoek Peelland. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de gevraagde 

eenmalige subsidie van € 500,00 te verlenen en ten laste te brengen 

van het budget monumentenzorg 608215000/4388200. 

 

 

  



 

 

 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015144 Verbetervoorstellen organisatie verkiezingen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders van Asten besluit 

akkoord te gaan met: 

1. de verbetervoorstellen van de organisatie van de verkiezingen; 

2. aflossing van voorzitters stembureaus om 15.00 uur en andere 

leden om 18.00 uur. 

 

 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016351 Kennisneming SOK lokale omroepen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders van Asten besluit: 

1. kennis te nemen van bijgevoegde brief van de lokale omroepen 

van Deurne, Asten/Someren en Helmond; 

2. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde conceptbrief 

gericht aan de lokale omroepen van Deurne, Asten/Someren en 

Helmond; 

3. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde concept-

raadsinformatiebrief. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015622 Beantwoording schriftelijke vragen CDA. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA zoals 

aangegeven.  

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016594 Regionale logeervoorziening voor mensen met dementie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met deelname aan een 3-jarige regionale pilot 

voor een logeervoorziening voor mensen met dementie. 

2. het financiële risico voor de gemeente Asten voor de totale 

projectperiode van maximaal € 26.740,00 te dekken uit de 

reserve sociaal domein.  

 

 

  



 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017014396 Herinrichting Emmastraat - Wolfsberg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp van de herinrichting 

Emmastraat – Wolfsberg; 

2. In te stemmen met het aanbrengen van een inrit ten behoeve 

van het parkeren in de voortuin van het pand Wolfsberg 15; 

3. Het inrichtingsontwerp te presenteren in de commissie Ruimte 

van september a.s.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


