
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 september t/m 3 oktober 2017 

 
Datum aanmaak: 3 oktober 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017033919 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college 20 t/m 26 september 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 20 t/m 26 september 2017 vast te stellen; 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      20 t/m 26 september 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017032388 Herziening erfpachtcanon perceel D 3150 - beslissing op bezwaar. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de erfpachtcanon voor het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Asten, sectie D, nummer 3150, per oogststoppel-bloot 2017 te 

verhogen naar € 7.208,99; 

2. het verzoek om tegemoetkoming in de deskundigenkosten af te 

wijzen; 

3. de erfpachter per brief in kennis te stellen van de herziene 

erfpachtcanon. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017032731 Bedrijfswoning Jan van Havenstraat 37. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de op 23 

september 2008 verleende (bouw)vergunning met kenmerk 

20060158 in te trekken op grond van artikel 5.19, lid 1, onder a van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

 

 

  



 

 

 

 

Inkoop 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031652 Ondertekenen Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het 

ondertekenen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 

inkopen per 1 november 2017. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017033897 Verlenging contract GGD als toezichthouder Wmo. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het contract met de GGD als toezichthouder Wmo met 

terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 te verlengen tot 31 

december 2018. 

2. aan de algemeen directeur van de Peelgemeenten een 

machtiging verlenen om het contract met de GGD te 

ondertekenen namens de gemeente. 

 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017029657 Nemen van maatregelen om woninginbraken te verminderen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het plaatsen van WhatsApp borden; 

2. dat de locaties van de te plaatsen borden worden afgestemd 

met de dorpsraden van Heusden en Ommel; 

3. dat het plaatsen van borden gebeurt op wijk/gebiedsniveau 

(niet op straatniveau); 

4. dat de acties worden uitgezet vóór de begrotingsbehandeling.   

 

 

 

 

 

 

 


