
 

 
 

 

Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders 
genomen besluiten in week 18 t.m. 24 januari 2017. 

Datum aanmaak: 24.01.2017 

.. 
Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/001428 

ONDERWERP: 

Voorstel over wijziging locatie stembureau in stemdistrict 5. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

gemeentehuis van gemeente Asten aan te wijzen als stemlokaal 

voor stemdistrict 5. 

 

     

         

  

Directie 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/001183 

ONDERWERP: 

Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 11 tot en met  

17 januari 2017. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke  

 besluitenlijsten van het college van b&w van 11 tot en met  

 17 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 11 tot en met 17 januari 2017 vast te stellen. 
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Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/001042 

ONDERWERP: 

Aanpassen/wijzigen verordening onroerende zaakbelastingen 

2017. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor 

te stellen tot vaststellen van de Verordening tot vaststellen van 

eerste wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 2017. 

 

 

     

         

  

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: 

AST/2016/026160 

ONDERWERP: 

Evaluatie herinrichting Markt. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te 

stemmen met de aanpassingen voortkomend uit de evaluatie van 

de heringerichte markt en de commisieleden hierover te 

informeren. Voorgesteld wordt om een budget van € 10.000,-- 

beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve centrumvisie, 

en middels tussentijdse rapportage voorjaar 2017 aan de raad 

voor te leggen. 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000995 

ONDERWERP: 

Doelmatig waterbeheer. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit 

1. in te stemmen met het jaarplan 2017 doelmatig waterbeheer 

Brabantse Peel;  

2. het jaarplan 2017 ter informatie aanbieden aan de commissie 

Ruimte. 
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Veiligheid 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000732 

ONDERWERP: 

Voorstel Kadernota 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

DATUM BESLUIT:

19-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

· kennis te nemen van de Kadernota 2018 Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost met daarin de uitgangspunten voor de 

begroting van 2018; 

· de Kadernota 2018 voor wensen en bedenkingen voor te  

leggen aan de commissie AZ/C. 

 

 

     

         

  

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000820 

ONDERWERP: 

Voorstel over overzicht incidentele subsidies 2016. 

DATUM BESLUIT:

18-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om het 

overzicht incidentele subsidies 2016 ter informatie door te 

geleiden naar de commissie Burgers.  

 

     

         

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/001012 

ONDERWERP: 

Voorstel over zienswijze kaderbrief 2018 Senzer. 

DATUM BESLUIT:

19-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2018 van Senzer; 

2. De kaderbrief voor zienswijze voor te leggen aan de 

gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/001166 

ONDERWERP: 

Ontvlechtings- en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 

Helmond. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017

 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. De ontvlechtingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente 

Helmond ter afronding van de samenwerking Peel 6.1. 

2. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Helmond 

aan te gaan waarin afspraken staan opgenomen met betrekking 

tot Beschermd wonen, Schulddienstverlening en gezamenlijke 

inkoop Wmo-zorg en Jeugdzorg. 

3. De burgemeester van Asten machtigt de burgemeester  

van Someren, de heer A.P.M. Veltman, om namens de  

gemeente Asten beide overeenkomsten te tekenen.  
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ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000217 

ONDERWERP: 

GGD Kadernota 2018. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

- kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de GGD  

 Brabant-Zuidoost, als opmaat voor de Programmabegroting  

 2018;  

- de Kadernota 2018 voor wensen en bedenkingen voor te  

leggen aan de commissie Burgers.   

 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000650 

ONDERWERP: 

Overeenkomst Wmo-begeleiding. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 
1. De geactualiseerde overeenkomst Wmo-Begeleiding vast te stellen. 

2. In te stemmen met de nieuwe tarieven 2017 en productbenamingen 

voor Begeleiding Individueel en begeleiding Groep. 

3. In te stemmen met een financiële compensatie over 2016 voor de 

gecontracteerde aanbieders, te weten een nabetaling van 1,74% 

over de totale realisatie 2016 i.v.m. de achteraf toegepaste 

indexering over 2016. 

4. Een eenmalige financiële compensatie toe te kennen voor twee 

specifieke aanbieders op twee productcategorieën.  

 

     

         

         

ZAAKNUMMER: 

AST/2017/000903 

ONDERWERP: 

Financiering peuteropvang. 

DATUM BESLUIT:

24-1-2017
 BESLUIT:   

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te 

stemmen met de notitie 'Van peuterspeelzaalwerk naar 

peuteropvang in de gemeente Asten' en deze notitie middels een 

raadsvoorstel via de commissie burgers voor te leggen aan de 

raad.  
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