
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 februari t/m 6 maart 2018 

 
Datum aanmaak: 6 maart 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012243 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 21 t/m 27 februari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 21 t/m 27 februari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

21 t/m 27 februari 2018 vast te stellen. 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012587 Hoofdstructuur organisatie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit tot definitieve 

aanpassing van de hoofdstructuur van de organisatie van de 

gemeente Asten en de uitwerking aan het MT over te laten gezien 

het positieve advies van de OR. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012367 Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning 

Peelgemeenten en gemeente Helmond, februari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de rapportage Kwaliteitsmeting 

huishoudelijke ondersteuning; 

2. akkoord te gaan met de opstart van een onderhandse 

aanbesteding tot inkoop van het instrument optische controle;  

3. in te stemmen met de externe communicatie over de 

uitkomsten van de pilot. 

 

  



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012493 Contractverlenging Taxbus 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met verlenging van de Taxbus-contracten voor 

de duur van 1 jaar, derhalve t/m 29 februari 2020: 

a. Perceel 1 (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, 

Valkenswaard en Waalre): met Connexxion voor  vervoer 

en RVC voor regie; 

b. Perceel 2 (Asten, Deurne, Helmond, Someren, Provincie): 

met Alptax voor vervoer en RVC voor regie; 

c. Perceel 3 (ISD De Kempen namens Bergeijk, Bladel, 

Eersel): met Van der Wijst voor vervoer en RVC voor 

regie; 

d. Perceel 4: (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard): 

met Van der Wijst voor vervoer en RVC voor regie; 

2. in te stemmen met verlenging van de 

samenwerkingsovereenkomst opdrachtgevers Taxbus (versie 

juli 2016) t/m 29 februari 2020. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018008341 Verzoek structurele subsidie St. Leergeld. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit St. Leergeld 

een jaarlijkse subsidie toe te kennen van € 10.000,- voor de periode 

van 2018 t/m 2020. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012300 Intrekken van de beleidsregel Werkinstructie huishoudelijke 

ondersteuning zorg in natura versie juli 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de beleidsregel 

“Werkinstructie huishoudelijke ondersteuning zorg in natura versie juli 

2016” in te trekken. 

 

  



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018010928 Herijking beleidsregels bestuurlijke boete bij inlichtingenplicht. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te trekken de Beleidsregels inzake verplichtingen en sancties 

zoals opgenomen in richtlijnen B157, B166, B167 en B171 en 

opgenomen in Verzamelbesluit; 

2. in te trekken de beleidsregels zoals opgenomen in richtlijnen  

B002, B031, B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, 

B040, B041 B136, en opgenomen in Verzamelbesluit; 

3. vast te stellen de Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke 

boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Asten 2018; 

4. vast te stellen de Beleidsregels gegevens opvragen en 

verstrekken Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Asten 

2018. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011037 Principeverzoek ruimte voor ruimte woning Heikamperweg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de bouw van een Ruimte voor Ruimte 

woning tussen de bestaande woningen aan de Heikamperweg 13 en 

17. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012517 (Veer)Krachtig Bestuur: bestuurlijke toekomstvisies Peelgemeenten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met bijgevoegde concept reactie namens de Peelgemeenten in het 

kader van het proces (Veer)Krachtig Bestuur.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011966 Beslissing op bezwaar. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

bezwaarschrift van de bewoner van Behelp 8 te Heusden gemeente 

Asten overeenkomstig aan het advies van de Commissie voor de 

bezwaarschriften van 25 januari 2018 niet-ontvankelijk te verklaren, 

omdat niet is voldaan aan het belanghebbende-criterium. 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012417 Reactie op concept-ambitiedocument update MRE. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het concept ambitiedocument in het kader van de update 

MRE en hier een eerste reactie op te geven. 

 

 

 

 


