
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 juni t/m 13 juni 2017 

 
Datum aanmaak: 13 juni 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015137 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 31 mei t/m 6 juni 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 31 mei t/m 6 juni 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      31 mei t/m 6 juni 2017 vast te stellen. 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015034 Verlenging gebiedscontract Stimuleringskader Groenblauwe 

Diensten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het verlengen van het Gebiedscontract De Peel tot 1 juli 2018. 

De burgemeester van Asten machtigt wethouder Th. Martens om het 

gebiedscontract Stimuleringskader Groenblauwe Diensten te 

ondertekenen. 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015180 Voorjaarsnota 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium 

te verzoeken het stuk voor wensen en bedenkingen te plaatsen op 

de agenda van de raad van 4 juli 2017.  

 

  



 

 

Personeel & Organisatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015356 Definitief besluit actualisatie regelgeving rechtspositie ambtelijk 

personeel gemeente Asten na OR akkoord. 

 

 BESLUIT: 

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit om de 

CAR-UWO onderdelen vast te stellen met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2016. 

 

2. Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

voornemen uit te spreken om vast te stellen per 1 januari 

2017: 

- de CAR-UWO exclusief de nieuwe bepalingen over het 

Individueel Keuzebudget hoofdstukken 3,  7, 10d, 12 (GO) en 

inclusief lokale regelgeving met in acht neming aanpassing 

van artikel 15; 

- de Klachtenregeling ongewenst gedrag; 

- exclusief de Regeling bezwaarschriften personeel vast te 

stellen (GO). 

 

3. Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

voornemen uit te spreken om vast te stellen: 

- de Regeling melden vermoeden misstand met datum 

inwerkingtreding 1 juli 2016. 

 

4. Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

voornemen uit te spreken om in verband met de actualisatie 

en het vervangen van regelgeving, bestaande P&O regelingen 

inzake arbeidsvoorwaarden in te trekken per 1 januari 2017. 

Behoudens de Verlofregeling 2002, de Procedure regeling 

functie beschrijven en de conversietabel Asten HR21, het 

ziekteverzuim-protocol, het Sociaal Statuut 2014-2018, het 

Protocol Agressie en geweld en de  rechtspositieregeling 

BABS. 

 

5. Het college van burgemeester en wethouders besluit om de 

Directie op te dragen om vervangende richtlijnen bij 

belangrijke gebeurtenissen op te stellen in verband met het 

vervallen van de Regeling met betrekking tot attenties bij 

persoonlijke gebeurtenissen. 

 

 

 

 


