
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 2 mei t/m 8 mei 2018 

 
Datum aanmaak: 8 mei 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018028066 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 25 april t/m 1 mei 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 25 april t/m 1 mei 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

25 april t/m 1 mei 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018027018 Verzoek tot burgerbudget initiatief Processiepark Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan de werkgroep renovatie Processiepark Ommel een 

voorlopige subsidie van € 3.650,00 beschikbaar te stellen voor 

de opstartkosten voor dit burgerinitiatief, onder de voorwaarde 

dat definitieve subsidietoekenning plaatsvindt nadat de 

verantwoording op basis van daadwerkelijk betaalde facturen 

wordt ingediend. 

2. Toe te zeggen dat de gemeente het snoei- en groenafval afvoert 

tijdens de restauratie van het Processiepark en de kosten ten 

laste zal brengen van het groenbudget. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018013416 Burgerinitiatief voor totstandkoming van een Stichting 

Burgerschuldhulp Asten-Someren. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. een startsubsidie van € 500,- toe te kennen voor het oprichten 

van stichting burgerschuldhulp Asten-Someren; 

2. de gemeenteraad te vragen een bedrag van € 50.000,- (uit te 

betalen in 2 termijnen) beschikbaar te stellen als werkkapitaal 

voor de start van de activiteiten onder de volgende 

voorwaarden: 

a. de stichting is opgericht (akte) 

b. inschrijving bij de Kamer van Koophandel 



 

c. er is een vergunning van het AFM op grond van de Wet 

financieel toezicht (Wft) art 2:60 

d. dat alle bestuursleden beschikken over een geldende VOG 

(Verklaring Omtrent Gedrag) 

e. er is een bestuursreglement waaruit blijkt: 

· dat de bestuursleden onbezoldigd zijn 

· de bevoegdheden en taken van het bestuur 

· de voorwaarden waaronder en wijze waarop de leningen aan 

klanten worden verstrekt. 

f. er ligt een samenwerkingsovereenkomst met Onis Welzijn 

(event. ook Lev) waaruit blijkt op welke wijze de 

noodzakelijke begeleiding wordt vormgegeven.  

 

 

 

 

 


