
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 september t/m 19 september 2017 

 
Datum aanmaak: 19 september 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031544 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 6 tm 12 september 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 6 tm 12 september 2017 vast te stellen; 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      6 tm 12 september 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017017869 Voortgangsrapportage Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant: 

jaarverslag 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de Voortgangsrapportage Regionaal Veiligheidsplan 

Oost-Brabant. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017024804 Principeverzoek Heesakkerweg 39-41. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde 

beperkte uitbreiding van de nieuwe bedrijfshal met 460 m² 

(ontwikkeling 1), mits de ontwikkeling gepaard gaat met een 

passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het 

landschap; 

2. geen medewerking te verlenen aan een verdere uitbreiding 

(ontwikkeling 2 en 3). 

 

 

 

  



 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031598 Tussentijdse rapportage najaar 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot vaststelling van de Tussentijdse rapportage najaar 2017; 

2. de begroting 2017 te wijzigen conform advies; 

3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op 

de agenda van de commissie AZC van 12 oktober 2017 en de 

agenda van de raad van 31 oktober 2017. 

 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017029202 Toezicht op archief- en informatiebeheer naar aanleiding van 

jaarverslag 2015/2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het oordeel van de provincie met 

betrekking tot het toezicht op het archief- en informatiebeheer; 

2. het schrijven van de provincie voor te leggen aan de commissie 

AZ&C. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017031195 Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten - versie voor 

de inspraak. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het Beleidsplan 

sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten - versie voor de  

inspraak - vast te stellen en om advies voor te leggen aan de 

Participatieraad en de ontwikkeltafel sociaal netwerk Asten.  

 

 

 

 

 


