
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 januari t/m 23 januari 2018 

 
Datum aanmaak: 23 januari 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003493 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van10 t/m 16 januari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 10 t/m 16 januari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

10 t/m 16 januari 2018 vast te stellen. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003498 Kaderbrief Senzer 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kaderbrief 2019 van Senzer; 

2. de Kaderbrief voor reactie voor te leggen aan de 

commissie/raad alsmede het presidium te verzoeken dit stuk te 

plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 26 

februari 2018 en op de agenda van de raad van 13 maart 2018. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018002570 Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-

Zuidoost. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota 2019 en 1e 

begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost; 

2. de Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 GGD 

Brabant-Zuidoost voor reactie voor te leggen aan de 

commissie/raad alsmede het presidium te verzoeken dit stuk te 

plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 26 

februari 2018 en op de agenda van de raad van 13 maart 2018. 

 

  



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018002851 Samenwerkingsovereenkomst STORM Zuid Oost. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het aangaan 

van de samenwerkingsovereenkomst Storm Zuid Oost voor de periode 

2018 tot en met 2021 en voor de uitvoering van de overeenkomst de 

volgende maximale subsidiebedragen beschikbaar te stellen:  

 2018 en 2019 € 7.803,90 per jaar 

 2020 € 7.603,80 

 2021 € 4.962,48.  

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003362 Afhandelen bezwaar leerlingenvervoer. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het advies van 

de bezwarencommissie op te volgen en leerlingenvervoer toe te 

kennen naar Vrije School Peelland in Helmond. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003905 Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 - versie voor de 

besluitvorming. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het Beleidsplan 

sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten - versie voor de 

besluitvorming - vast te stellen en voor te leggen aan de commissie 

Burgers op 26 februari 2018 en aan de raad op 13 maart 2018. 

 

Informatisering & Automatisering 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017051191 Onttrekking reserve € 22.325,= t.b.v adviseur outsourcing ICT. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de onttrekking van € 22.325,= uit de reserve I&A t.b.v. de 

adviseur outsourcing ICT. 

 

Personeel & Organisatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018001288 Benoeming lid bezwaarschriftencommissie Asten-Someren met 

ingang van 1 januari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit tot benoeming 

lid bezwaarschriftencommissie Asten-Someren m.i.v.  

01-01-2018. 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017050159 Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen; 

2. in de Voorjaarsnota 2018 structurele middelen vragen voor het 

taakveld Toezicht en Handhaving; 

3. het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 ter kennisname 

aan de commissie AZ&C en de Provincie Noord-Brabant sturen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018002473 Vaststelling bestemmingsplan "Asten Industrielaan Prins 

Bernhardstraat 2017". 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te 

stellen conform bijgevoegde besluiten; 

2. in te stemmen met de (ambtshalve) wijzigingen in het 

bestemmingsplan; 

3. het presidium te verzoeken vaststelling van het 

bestemmingsplan te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte d.d. 27 februari 2018 en op de agenda van de raad d.d. 

13 maart 2018.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018003591 Evaluatie GR Blink 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het eindrapport "Evaluatie 

gemeenschappelijke regeling Blink 2017"; 

2. het eindrapport voor reactie voor te leggen aan de 

commissie/raad alsmede het presidium te verzoeken dit stuk te 

plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 27 

februari 2018 en op de agenda van de raad van 13 maart 2018; 

3. in principe deelname in Blink te continueren; dit op basis van 

het evaluatierapport en in de wetenschap dat Blink de 

aandachts- en ontwikkelpunten oppakt en uitwerkt in het nog 

op te stellen Ondernemingsplan 2018-2022; 

4. rekening houdend met de bevindingen van de gemeenteraad 

een definitief besluit te nemen inzake continueren deelname aan 

Blink. 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017027165 Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om de Erfgoedverordening 

gemeente Asten 2018 (inclusief erfgoedregister) vast te stellen, 

zodat ons erfgoed ook goed beschermd blijft nadat de 

Omgevingswet in werking is getreden;  

2. de gemeenteraad voor te stellen om de Erfgoedverordening 

Asten 2011 (inclusief monumentenlijst) in te trekken om te 

voorkomen dat we de bescherming van ons erfgoed op twee 

plaatsen tegelijkertijd regelen. 

 

 

 

 

 


