
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 29 november t/m 5 december 2017 

 
Datum aanmaak: 5 december 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017045737 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 t/m 28 november 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 22 t/m 28 november 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

22 t/m 28 november 2017 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017044056 Eenmalige subsidietoekenning Museum Klok en Peel inzake 

'Verbouwing en herinrichting afd. Paleontologie'. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een eenmalige subsidie van € 39.000,= toe te kennen aan 

Museum Klok en Peel voor het verbouwen van de afdeling 

Paleontologie; 

2. € 28.000,- ten laste te brengen van het krediet Toerisme & 

Recreatie, jaargang 2017; 

3. € 11.000,- ten laste te brengen van het krediet 

Duurzaamheidsbeleid, jaargang 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030214 Principeverzoek oprichten bedrijfsloods Beekstraat 20 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen 

medewerking te verlenen aan het oprichten van een bedrijfsloods aan 

de Beekstraat 20 te Asten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017045382 Bestemmingsplan Asten Kanaalweg 5-8 (Westelijke Poort Asten) 

2016 (NIMBY-project). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. in te stemmen met het bestemmingsplan Asten Kanaalweg 5-8 

(Westelijke Poort Asten) 2016 inclusief een wijziging van de 

geluidzone in de zin van artikel 41 Wet geluidhinder; 

b. in te stemmen met de concept-beantwoording van de zienswijze 

van de gemeente Someren op het ontwerpbestemmingsplan en 

de opgenomen ambtshalve wijzigingen, mede naar aanleiding 

van een reactie van de VeiligheidsRegio; 

c. in te stemmen met de concept-overeenkomsten met de 

bedrijven Raijmakers en Brandenburch, waarna deze ter 

ondertekening aan de vertegenwoordigers daarvan wordt 

voorgelegd.  

d. de stukken door te geleiden naar de raad voor vaststelling.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017028764 Financieringsstrategie en intentieovereenkomst 

Bereikbaarheidsakkoord. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   in te stemmen met de uitgangspunten voor de 

financieringsstrategie voor de cofinanciering van het 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant, zoals beschreven in 

de bijlage. 

2.  akkoord te gaan met de ondertekening van de 

Intentieovereenkomst Cofinanciering Bereikbaarheidsakkoord 

Zuidoost-Brabant en hiermee, wat betreft de generieke projecten 

uit het Bereikbaarheidsakkoord, de intentie uit te spreken om 

gedurende 10 jaar een structurele bijdrage in de cofinanciering 

van deze projecten op te nemen in de begroting (2019-2028), in 

te brengen in de Voorjaarsnota 2018 en wat betreft de projecten 

gerelateerd aan provinciale wegen alsmede de relatiegerichte 

projecten, de intentie uit te spreken om de voor de cofinanciering 

van die projecten benodigde middelen tijdig op te nemen in de 

begroting. 

3.  dat de burgemeester besluit wethouder Martens te mandateren 

de Intentieovereenkomst Cofinanciering Bereikbaarheidsakkoord 

Zuidoost-Brabant namens de gemeente Asten te ondertekenen. 

4.  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Helmond te mandateren de middelen die de Provincie Noord-

Brabant heeft gereserveerd voor de uitvoering van het 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant te incasseren, te 

beheren en te verdelen volgens de subsidieregeling, die, na 

instemming van de deelnemende gemeenten, wordt vastgesteld 

door de gemeente Helmond. 



 

5.  in te stemmen met de verdeling van de bijdragen aan de kosten 

van de  programmaorganisatie Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-

Brabant voor de periode 2018-2022, zoals weergegeven in de 

bijlage. 

6.  de programmacoördinator van de Bereikbaarheidsagenda te 

mandateren tot het doen van uitgaven t.b.v. de 

programmaorganisatie tot een maximum van € 75.000,- per 

jaar. 

7.  in te stemmen met de totale programmering van de maatregelen 

uit de Bereikbaarheidsagenda waarbij een onderverdeling is 

gemaakt tussen projecten met uitvoering in 2017-2018, 2019-

2022 en 2023-2030, zoals weergegeven in de bijlage. 

8.  kennis nemen van het pakket aan projectfiches als gezamenlijk 

vertrekpunt voor de adaptieve uitvoering van de 

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant zoals weergegeven in 

de bijlagen.  

9.  de commissie Ruimte hierover direct na de ondertekening van de 

     intentieovereenkomst op 13 december 2017 te informeren. 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017044720 Resultaten onderzoek Cebeon medicijngebruik. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek door 

Cebeon en de raad hierover te informeren; 

2. in te stemmen met de vervolgacties. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017045699 Opstellen beleid inkomensondersteuning gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de nota "Beleid inkomensondersteuning  

       gemeente Asten 2018"; 

2. de minimaregeling 'Bibliotheekpas' te behouden en een keuze 

      te maken uit de twee voorgelegde opties; 

3. de nota voor besluitvorming voor te leggen aan de  

      gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

  

  



 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017044166 Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. het presidium te verzoeken het voorstel te plaatsen op de 

agenda van de commissie AZ&C van 18 januari 2018 en de 

raad van 30 januari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


