
 

 
 

 

Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders 
genomen besluiten in week 11 t.m. 17 januari 2017. 

Datum aanmaak: 18.01.2017 

.. 
Directie 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000601 

ONDERWERP: 

Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 4 tot en met 10 

januari 2017. 

DATUM BESLUIT: 

18-1-2017 

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke  

 besluitenlijsten van het college van b&w van 4 tot en met  

10 januari 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke  

 besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het  

 college van b&w van 4 tot en met 10 januari 2017 vast te  

 stellen. 

 

 

     

         

  

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000592 

ONDERWERP: 

Brief over onrechtvaardige verdeelsystematiek Wmo, jeugd en 

sociaal domein. 

DATUM BESLUIT: 

17-1-2017 

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit eeb brief 

over de onrechtvaardige verdeelsystematiek medicijngebruik te 

sturen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn 

en Sport. Een kopie van deze brief wordt verstuurd naar de VNG, 

Binnenlands Bestuur, lokale pers en op de site van de gemeente 

Asten geplaatst. 
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Webcoördinatie 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000602 

ONDERWERP: 

Besluit op bezwaar van de bewoner van Spechtstraat 5, Heusden, 

tegen oplegging last onder dwangsom. 

DATUM BESLUIT: 

17-1-2017 

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te 

verklaren;  

2. de rechtsgrond te wijzigen;  

3. het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;  

4. een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 992.-. 

Van het besluit betreffende de bewoner van Ooruilweg 9 

eveneens de rechtsgrond wijzigen. 

 

     

         

  

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000621 

ONDERWERP: 

Voorstel over zelfevaluatie Suwinet 2016 en beveiligingsplan 

Suwinet 2017 Participatiewet. 

DATUM BESLUIT: 

12-1-2017 

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Bevindingen 

zelfevaluatie Suwinet 2016 gemeente Helmond; 

2. kennis te nemen van bijgevoegd Beveiligingsplan Suwinet 

2017 gemeente Helmond. 
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