
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 juli t/m 30 juli 2019 

 
Datum aanmaak: 30 juli 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019046443 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 3 t/m 23 juli 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 3 t/m 23 juli 2019 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

3 t/m 23 juli 2019 vast te stellen. 

 

 

Control 

Zaaknummer: 2019046511 

Onderwerp: Machtiging voor het opvragen van politie- en justitiële gegevens 

gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de machtiging voor het opvragen van politiegegevens en justitiële gegevens gemeente 

Asten 2019 vast te stellen. 

2. de medewerkers zoals opgenomen in bijlage 1 te machtigen voor het opvragen van 

inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst en de politie voor de in bijlage 1 

opgenomen taken en bevoegdheden. 

3. de teamleider van team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid te mandateren om 

medewerkers te machtigen voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële 

informatiedienst en de politie.  

4. de machtigingen in het register behorende bij de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 

2018, onder 1.4.6, 2.4.38 en 9.4.1 laten vervallen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019025234 

Onderwerp: Incidentele subsidie voor het project Vesting en Belfort de 

Vossenberg. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een subsidiebijdrage van € 10.000,00 toe te kennen aan het project Vesting en 

Belfort de Vossenberg; 

2. hiertoe € 2.500,00 ten laste te brengen van het budget Burgerinitiatieven en  

€ 7.500,00 ten laste te brengen van het Fonds Kwaliteitsverbetering buitengebied. 

 

 

 

 



 

Bezwarencommissie 

Zaaknummer: 2019045140 

Onderwerp: Benoemingsvoorstel nieuw lid voor de bezwaarschriftencommissie. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om per 1-9-2019 voor een periode  

van vier jaar een nieuw lid voor de bezwaarschriftencommissie te benoemen. 

 

 


