
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 oktober t/m 10 oktober 2017 

 
Datum aanmaak: 11 oktober 2017 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035229 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 september t/m 3 oktober 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 27 september t/m 3 oktober 2017 vast te 

stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      27 september t/m 3 oktober 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017034679 Innovatiehuis De Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. stemt in met bijgevoegde memo aan de commissie Ruimte van 

21 november 2017; 

2. verzoekt het presidium in te stemmen met het geven van een 

presentatie aan de commissie Ruimte van 21 november 2017. 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017034159 Verhuur/erfpacht gronden ten behoeve van realisatie zonnepark in 

combinatie met waterberging te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  in te stemmen met het voor een periode van 26 jaar 

beschikbaar stellen van een gedeelte van het perceel kadastraal 

bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 2150 ter grootte van 

circa 32.300 m2 aan 't Bleekerven ten behoeve van de realisatie 

van een zonnepark gecombineerd met waterberging, onder de 

voorwaarden zoals beschreven in dit voorstel; 

2.  de juridische vorm waarin de gronden ter beschikking worden 

gesteld nader te onderzoeken;  

3.  de jaarlijkse erfpachtcanon/huursom vast te leggen op € 1.050 

per hectare, met een jaarlijkse indexatie op basis van de 

consumentenprijsindex ingaande op 1 januari 2018;  

4. samen met initiatiefnemer in gesprek te gaan met het 

waterschap Aa en Maas om te onderzoeken of zij ook 

(financieel) kan participeren in dit project. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035237 Financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de uitgangspunten voor de financieringsstrategie voor het 

bereikbaarheidsakkoord en dit uit te dragen tijdens het bestuurlijk 

overleg op 12 oktober 2017. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035185 Vervolg alternatievenonderzoek nieuw gemeenschapshuis (ICS) en 

aanpassing procesplanning. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. ICS haar oorspronkelijke onderzoeksopdracht af te laten 

ronden; 

2. ICS daarnaast een aanvullende opdracht te geven om de 

exploitaties door te rekenen op basis van een gelijkwaardige, 

regio-conform huur; 

3. het presidium te verzoeken om, in plaats van een presentatie 

aan de commissie Burgers op 9 oktober, ruimte te maken voor 

een besloten technische toelichting aan raads- en 

commissieleden op 15 november 2017, in te stemmen met een 

openbare commissiebehandeling op 20 november 2017 en in te 

stemmen met een rechtstreekse behandeling van het go/no go 

besluit in de raadsvergadering van 12 december 2017. 

 



 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017035312 Begroting 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de Begroting 2018 en het raadsvoorstel ter besluitvorming aan 

de raad voor te leggen. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017032577 Beleidsregels Leerlingenvervoer 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de aangepaste 

beleidsregels leerlingenvervoer, behorende bij de Verordening 

Leerlingenvervoer 2014, vast te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


