
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 augustus t/m 15 augustus 2017 

 
Datum aanmaak: 15 augustus 2017 

 
 
Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017025192 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 12 juli t/m 8 
augustus 2017. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 
college van b&w van 12 juli t/m 8 augustus 2017 vast te 
stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 
mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      12 juli t/m 8 augustus 2017 vast te stellen. 
 
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017021192 Jaarverslag 2016 Cultuurplein Asten-Someren. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het jaarverslag 2016 Cultuurplein Asten-Someren en dit 
jaarverslag ter kennisname te brengen van de commissie Burgers.   
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017019756 Beleidsregels moment uitbetaling uitkering Participatiewet. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen 

de Beleidsregels moment uitbetalen uitkering exclusief 
vakantietoeslag en moment uitbetalen vakantietoeslag gemeente 
Asten. 
 
 
 

  



 

Juridische Kwaliteitszorg 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017024373 Beslissing op bezwaar tegen besluit aanpassing van het eerder 

toegekende recht op huishoudelijke ondersteuning. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. conform het advies van de Commissie van Advies voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift d.d. 29 november 2016 van 
mevrouw G.J. van Schaijk-Strijbosch niet ontvankelijk te 
verklaren aangezien het voortijdig is ingediend; 

2. conform het advies van de Commissie van Advies voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift d.d. 4 december 2016 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit 
in bezwaar aan te vullen met het ondersteuningsplan en de 
gevraagde proceskostenvergoeding af te wijzen; 

3. mevrouw G.J. van Schaijk-Strijbosch via haar gemachtigde, de 
heer mr. A. van 't Laar, conform bijgevoegde brief te 
antwoorden. 

 
 

College van Burgemeester en Wethouders 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017017949 Verhogen gemeentelijke bijdrage aan het extra uitgebreide pakket 

van de collectief aanvullende verzekering. 
 

 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met een jaarcontract Collectieve Aanvullende 
Verzekering (CAV) met ingang van 1-1-2018 tussen de 
Peelgemeenten en de CZ-groep voor de duur van één jaar, 
onder gelijke voorwaarden ls in 2017 en met behoud van de 
pakketten 2017 (aanvullend extra en extra uitgebreid) 

2. met Senzer en de CZ-groep in overleg te gaan over de 
uitvoering van de CAV; 

3. in te stemmen met het verhogen van de gemeentelijke bijdrage 
voor het extra uitgebreid pakket van € 29,= naar € 33,=. 

 
 

Bezwarencommissie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017022265 Actualisering van de verordening behandeling bezwaarschriften. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit de Verordening 

behandeling bezwaarschriften 2017 ter vaststelling voor te leggen 
aan de raad. 
 
 

 
 
 


