
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 november t/m 14 november 2017 

 
Datum aanmaak: 15 november 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017041703 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 november 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 1 t/m 7 november 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

1 t/m 7 november 2017 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036881 Werkplanning 2018 ODZOB. 

 

 BESLUIT 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de 

werkplanning 2018 ODZOB vast te stellen. 

 

 

Financiële Administratie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017040421 Aanwijzingsbesluit financiële functies. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het gewijzigde 

aanwijzingsbesluit vast te stellen. 

 

 

Financiële Administratie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017040316 Maximalisering aantal ledigingen kwijtschelding 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van  

de begroting 2018 het aantal ledigingen waarvoor men in 2018 

kwijtschelding kan krijgen vast te stellen op 6  

restcontainers/-emmers en 0 gft-containers/-emmers. 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017041648 Vestiging broodjeszaak aan de Prins Bernhardstraat 6 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het vestigen van een broodjeszaak 

aan de Prins Bernhardstraat 6 te Asten, met inachtneming van de 

voorwaarden zoals genoemd in dit voorstel.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017040784 Beslissing op bezwaar afwijzen sloopsubsidie Stegen 56. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017040172 Informeren college over Brabantse Agenda Wonen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis nemen 

van de Brabantse Agenda Wonen maar plaatst daarbij enkele 

kanttekeningen. 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039123 Voor kennisgeving aannemen leidraad lokale aanpak jihadisme in 

Oost-Brabant. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de Leidraad 

lokale aanpak jihadisme in Oost-Brabant voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036010 Bluswaterdekkingsanalyse bedrijventerreinen Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. voor elk object binnen de bestaande bedrijventerreinen, 

vooruitlopend op de risicobeoordeling, het inzetvoorstel aan te 

passen; 

2. een risicobeoordeling uit te voeren en te onderzoeken of 

aangepast maatwerk noodzakelijk is voor 

bluswatervoorzieningen.   

 

 



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017041734 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de Nadere 

regels maatschappelijke ondersteuning 2018 vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de Nadere regels maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Asten 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


