
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 t/m 25 april 2017 

 
Datum aanmaak: 26 april 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010554 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 12 t/m 18 april 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 12 t/m 18 april 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      12 t/m 18 april 2017 vast te stellen. 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009684 Deelname Veiligheidsmonitor 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om deel te 

nemen aan de Veiligheidsmonitor 2017 en hiervoor € 5.000,= 

beschikbaar te stellen. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010584 Brede toegang tot BRP gegevens consulenten lokaal gebiedsteam. 

 

 BESLUIT: 

 Consulenten van het gebiedsteam Asten, in dienst van de GR 

Peelgemeenten, tijdelijk brede toegang verlenen tot BRP gegevens. 

Conform besluit 2017004147 de GR Peelgemeenten opdracht geven 

om uiterlijk 31 juli 2017 een situatie te creëren die voldoet aan wet- 

en regelgeving.  

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017009119 Wijzigen beleid ingebruikgeving en verkoop gemeentegronden 

(groenstroken, reststroken, etc.). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de wijzigingen op het beleid ten aanzien van verkoop en 

ingebruikgeving van gemeentegronden (reststroken) zoals 

beschreven in dit voorstel.   

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017010630 Houtkoolschets Visie Asten 2030 in het kader van proces 

Veerkrachtig Bestuur Brabant. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen met de houtkoolschets Visie Asten 2030 als 

uitgangspunt voor de op te stellen Visie Asten 2030 en pitch in 

het afstemmingsoverleg met de Peelgemeenten; 

2. Kennis te nemen van het vervolg/planning van het proces in het 

kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant. 

 

 

 

 

 

 


