
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 oktober t/m 24 oktober 2017 

 
Datum aanmaak: 24 oktober 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036673 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4 t/m 10 oktober 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 4 t/m 10 oktober 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van 4 t/m 

10 oktober 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036418 Aanbieden concept programma BMS commissie Burgers. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het concept programma BMS 2018 e.v. voor wensen en bedenkingen 

voor te leggen aan de commisie Burgers op 20 november 2017, 

welke aan de hand van een presentatie zal worden toegelicht door 

Mea de Laat van de Peelgemeenten. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037627 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Asten 2018, intrekken Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Peelgemeente Asten 2015. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan de raad voor te stellen de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Asten 2018 vast te stellen, onder 

gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Peelgemeente Asten 2015; 

2. het voorstel voor te leggen aan de commissie Burgers op  

20 november 2017; 

3. het samenvattend overzicht van de advisering door de  

(Wmo-)adviesraden van de Peelgemeenten over de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2018 en de reactie daarop 

namens het college van burgemeester en wethouders vast te 

stellen. 

 



 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037672 Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017' Senzer. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de notitie 'Gebundelde Uitkering 2017'; 

2. de raad middels bijgevoegde notitie te informeren over de 

analyse en maatregelen die worden genomen om tot een 

tekortreductie te komen; 

3. de raad haar opvattingen te vragen over de in de notitie 

opgenomen analyse en genoemde maatregelen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017037032 Wijzigingsplan Voordeldonk ong. te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het voorontwerpwijzigingsplan Voordeldonk ong. Asten ten 

behoeve van het oprichten van een Ruimte-voor-Ruimte woning en 

de procedure hiervoor op te starten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017026398 Vaststelling bestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. niet in te stemmen met 'kort zakelijk verblijf' binnen de aanduiding 

'parkhotelservice'; 

2. geen termijn aan de opslag van caravans op het parkeerterrein te 

verbinden indien opslag ingekaderd en afgeschermd plaatsvindt 

zoals in de tekst staat beschreven;  

3. Horeca dient in overeenstemming te zijn met het horecabeleid. 

College wenst geen bruiloften en partijen maar wel bijeenkomsten 

zoals ADS beurs, Verwenweekend en Hollandse avond. Dit als 

zodanig ook duidelijk formuleren in het bestemmingsplan zodat 

daar geen interpretatieverschil over kan ontstaan;  

4. in te stemmen met de (ambtshalve) wijzigingen die zijn 

doorgevoerd; 

5. in te stemmen met de aanpassingen op het gebied van (externe) 

veiligheid;  

6.    de gemeenteraad te verzoeken om het bestemmingsplan 'Ommel 

Recreatiepark Prinsenmeer 2017' gewijzigd vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017033486 Subsidieverzoek voor de consolidatie van de kasteelruïne. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit een bedrag van 

€ 5.000,00 beschikbaar te stellen voor de consolidatie van de 

kasteelruïne en dit ten laste te brengen van de post 

plattelandsontwikkeling (96081010000).  

 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036595 Uitvoering van het project Dynamisch Uitvoeringsprogramma 

Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, editie oktober 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het Dynamisch 

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, 

editie oktober 2017, vast te stellen en ter kennisgeving voor te 

leggen aan de commissie AZ/C. 

 

 

 

Kwaliteit & Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036067 Definitief besluit toetreding tot belastingsamenwerking BSOB. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). 

2. het dagelijks bestuur verzoeken om toe te kunnen treden per  

1 januari 2018 (bijlage 2). 

3. nadere afspraken maken te met BSOB over de kwaliteit van het 

beheer van de WOZ-registratie. 

4. kennis nemen van de aanbieding van de 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) en de daarmee 

gemoeide incidentele en structurele financiële consequenties. 

5. bij een besluit tot toetreding de BSOB te verzoeken om de 

financiële beheersing te verbeteren en de financiële 

verdeelsleutels en bijbehorende systematiek te herijken. 

6. de heffing en invordering van afvalstoffenheffing over te dragen 

met ingang van 1 januari 2019. 

7. in te stemmen met het delegatiebesluit m.b.t. overdracht van 

hondenbelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting. 

8. in te stemmen met het concept delegatiebesluit m.b.t. de 

heffing en invordering van de lopende jaren van de 

overgedragen belastingen. 

9. in te stemmen met het uitvoeringsbeleid van de BSOB en de 

wijzigingen bij de voorstellen voor de belastingverordeningen 

2018 voor te leggen aan de raad. 

10. wethouder J.H.J. van Bussel aan te wijzen als 

vertegenwoordiger van het college van burgemeester en 



 

 

wethouders van Asten in het algemeen bestuur en 

burgemeester H.G Vos als diens plaatsvervanger. 

 

 

Facilitaire ondersteuning 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017036068 Informatiebeveiliging 2017 - Verklaring van Toepasselijkheid en 

Informatiebeveiligingsplan. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Verklaring van Toepasselijkheid inclusief de beide bijlagen 

vast te stellen; 

2. het informatiebeveiligingsplan 2017-2018 vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 


