
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 september t/m 18 september 2018 

 
Datum aanmaak: 18 september 2018 

 
 
MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018057069 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 5 t/m 11 september 2018.. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 5 t/m 11 
september 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 
het college van b&w van 5 t/m 11 september 2018 vast te 
stellen. 

 
MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018057044 Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel 

Huishouden 2019-2022. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de bestuursopdracht, gebaseerd op het 
procesvoorstel Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel 
Huishouden 2019-2022; 

2. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel daartoe te 
agenderen voor de commissie AZC van 11 oktober en de raad 
van 6 november 2018. 

 
Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018047015 Beleid Openbare verlichting. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de evaluatie van het Beheer- en 
beleidsplan Openbare Verlichitng 2011-2020 gemeente Asten; 

2. in te stemmen met het opstellen van nieuw beleid voor licht in 
de openbare ruimte. 

 
  



 

Financieel Beleid en Belastingen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018056592 Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief 

liquiditeitenplanning 2018-2022. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te 

verzoeken kennis te nemen van de informatievoorziening 
treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning 2018-2022 en dit 
stuk te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van  
11 oktober 2018. 
 

Ruimte  
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018056385 Subsidieaanvraag Voedselkaravaan. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Voedsel Anders een eenmalige financiële bijdrage te 
verstrekken van € 1.000,= voor de organisatie van de 
Voedselkaravaan in Limburg/Oost-Brabant; 

2. hierbij de voorwaarden te stellen, dat er minimaal één Astens 
bedrijf te bezoeken is voor publiek en de promotie van het 
evenement ook in Asten actief wordt uitgezet via media en 
promotiemateriaal. 

 
 

 
 
 
 
 


