
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 december t/m 12 december 2017 

 
Datum aanmaak: 12 december 2017 

 

 

Directie  

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017047308 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 29 november t/m 5 

december 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 29 november t/m 5 december 2017 vast te 

stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

29 november t/m 5 december 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Kwaliteit & Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017046808 Delegatiebesluit BSOB, aanwijzingsbesluit BSOB oude jaren en 

aanwijzingsbesluit achterblijvende heffingen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  het delegatiebesluit BSOB gemeente Asten vast te stellen; 

2.  het aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffings- en 

invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB oude jaren 

vast te stellen; 

3.  het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 

achterblijvende heffingen vast te stellen, onder intrekking van 

het bestaande aanwijzingsbesluit heffings- en 

invorderingsambtenaar van 22 december 2015. 

 

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017046220 Winterbeplanting en plantenbakken in het centrum van Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de diverse opties met betrekking tot het aanplanten van 

plantenbakken in het centrum van Asten voor te leggen aan de 

commissie Ruimte en te vragen hier een keuze in te maken; 

2. afhankelijk van de keuze de begroting aan te passen. 

 

 



 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017047144 Ontwerp wijzigingsplan Voordeldonk ong. te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 

     Asten 2016, wijziging Voordeldonk ong'; 

2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst en 

     deze aan te gaan; 

3. dat de landschappelijke inpassing nog aangevuld en ingevuld  

     moet worden.  

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017044542 Vaststelling bestemmingsplan Asten Veegplan 2017-2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te 

stellen conform bijgevoegde besluiten; 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de 

(ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingsplan; 

3. het presidium te verzoeken vaststelling van het 

bestemmingsplan te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte d.d. 16-01-2018 en op de agenda van de raad d.d.  

30-01-2018.  

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017047711 Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 

2017-2027. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente 

Asten 2017 - 2027 (SHP) vast te stellen;  

2. aan de raad voor te stellen de aanvullende structurele kosten 

voor het SHP, groot € 72.500,=, op te nemen in de 

voorjaarsnota 2018; 

3. het SHP op 15 januari 2018 besluitvormend voor te leggen aan 

de commissie Burgers. 

 

 

 

 

 

 

 


