
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 september t/m 25 september 2018 

 
Datum aanmaak: 25 september 2018 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018058318 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 12 t/m 18 september 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 12 t/m 18 

september 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 12 t/m 18 september 2018 vast te 

stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018043188 Principeverzoek huisvesten arbeidsmigranten Voorste Heusden 47. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het tijdelijk huisvesten van maximaal 

6 arbeidsmigranten in de voormalige bedrijfswoning Voorste 

Heusden 47 op basis van kamerbewoning voor een periode van 

maximaal 10 jaar. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018056798 Principeverzoek voor het realiseren van 2 appartementen in winkel 

met bovenwoning aan Ommelseweg 17 c en d te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het realiseren van 1 extra woning aan 

de Ommelseweg 17 c en d, waarbij de oriëntatie van de woning is 

gericht aan de Ommelseweg. 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018058270 Herijking beleidsregels Aanvraag en Herziening uitkering 

Participatiewet 2015. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te trekken de volgende beleidsregels: 

a. Beleidsregel Invordering 2015 (B125); 

b. Beleidsregels B001, B003-B007, B015-B017, B029, B030, 

B039, B042, B052, B053, B057, B116, B117, B119, B159, 

B127 - B132, B135, B142, B144, B164, B169, B170, 

A002, 



 

          A027, B001, W001, W005-W008, B060 (titels zie bijlage 

2B) en Verzamelbesluit Beleidsrichtlijnen Participatiewet 

2015, nadere regels subsidie werkcheques 2015,  

          beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop 2016.  

2. vast te stellen de volgende beleidsregels: 

a. Beleidsregel Herziening, intrekking, terugvordering en 

invordering  gemeente Asten 2018; 

b. Beleidsregel Aanvraag, uitkering en overige verplichtingen 

gemeente Asten 2018. 

 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018057043 Deelname experiment centraal tellen verkiezingen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit dat de 

gemeente Asten deelneemt aan het experiment centraal tellen 

verkiezingen. 

 

 

 

 

 

 

 


