
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 juni t/m 3 juli 2018 

 
Datum aanmaak: 4 juli 2018 

 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018042234 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 20 t/m 25 juni 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 20 t/m 25 juni 

2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het 

college van b&w van 20 t/m 25 juni 2018 vast te stellen. 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018041416 IBN Holding aanwijzen als uitvoerende partij voor 

schoonmaakwerkzaamheden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. IBN Holding voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 

2019 opnieuw aan te wijzen als de uitvoerende sociale 

werkvoorziening als bedoeld in artikel 4 van de verordening 

'Schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke panden'; 

2. de raad te informeren middels bijgevoegde memo. 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018041363 Aansluiting bij Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met aansluiting van de gemeente bij het 

Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ) middels ondertekening 

van de verwerkersovereenkomst Informatieknooppunt 

zorgfraude; 

2. volmacht te geven aan de VNG om het convenant IKZ van 

toepassing te laten zijn op de signalen van fraude in de zorg; 

3. volmacht te geven aan de VNG KCHN Advies B.V. om aan te 

sluiten bij het IKZ en een subverwerkersovereenkomst te sluiten 

met het IKZ. 

 

  



 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040317 Convenant Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bergopwaarts 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om het 

convenant Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bergopwaarts 2018 

vast te stellen. 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018031311 Conceptsubsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de 

conceptsubsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme 

& Recreatie 2019; 

2. het concept van bovengenoemde subsidieprogramma's volgens 

de gemeentelijke Inspraakverordening gedurende 6 weken ter 

inzage te leggen. 

 

 

 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018041859 Splitsing van de woning Berken 9 te Ommel gemeente Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

Het college wil een herziening van het beleid onderzoeken en dit is 

de reden om in dit geval nu niet te handhaven. 

 

 

Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018042732 Samenwerkingsovereenkomst Peelgemeenten - Asten aanstelling 

Functionaris Gegevensbescherming. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het aangaan 

van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het 

gezamenlijk inzetten van twee functionarissen gegevensbescherming 

(FG) voor de GR Peelgemeenten en de vijf lokale gemeenten. 

 

 

  



 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018041132 Jaarverslag archief 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het jaarverslag archief 2017 en deze ter kennisgeving te 

sturen aan de Provincie. 

 

 

 

 


