
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 november t/m 7 november 2017 

 
Datum aanmaak: 7 november 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017040481 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 25 t/m 31 oktober 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 25 t/m 31 oktober 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 25 

t/m 31 oktober 2017 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017014623 Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning bouw Asten 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen 

de Beleidsregels Wet Bibob voor omgevingsvergunning bouw 

gemeente Asten 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039161 Planschadeverzoek Driehoekstraat 6 te Asten. 

 

 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 eigenaren van de woning gelegen aan de 

Driehoekstraat 6 te Asten; 

2. conform het definitieve advies van SAOZ geen tegemoet-  

koming in planschade toe te kennen aan aanvragers. 

 

 

  



 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035382 Evaluatie onkruid- en veegbeheer verhardingen 2017 door BLINK. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het onkruid- en veegbeheer op verhardingen ook in 2018 uit te 

laten voeren door BLINK, onder de voorwaarden: 

- toepassen van de heatweedmethode voor het bestrijden 

van onkruid op verhardingen en rond obstakels 

- uitvoeren van het veegbeheer op basis van frequentie; 

2. de overeenkomst met BLINK op deze onderdelen aan te 

passen; 

3. het tekort van naar verwachting € 50.000,00 op het 

beschikbare budget van 2017 ten laste te laten komen van het 

resultaat jaarrekening 2017; 

4. voor 2018 nader te bekijken hoe in een structurele dekking 

voorzien kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 


