
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 september t/m 11 september 2018 

 
Datum aanmaak: 11 september 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018055764 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 29 augustus t/m 4 

september 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 29 

augustus t/m 4 september 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 29 augustus t/m 4 september 

2018 vast te stellen. 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018045022 Intrekken en opnieuw vaststellen verordening en beleidsregels 

"inkomensondersteuning gemeente Asten". 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gemeenteraad voor te stellen de "Verordening 

inkomensondersteuning gemeente Asten 2018" vast te stellen 

en de "Verordening Bijdrage Regeling Maatschappelijke 

Participatie gemeente Asten 2002" in te trekken.  

2. het presidium te verzoeken bijgevoegd voorstel te agenderen 

voor de commissievergadering Burgers van 8 oktober en de 

raadsvergadering van 5 november 2018; 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018043925 Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 

2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de subsidieprogramma's 

Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019; 

2. het presidium te verzoeken de subsidieprogramma's Welzijn & 

Participatie en Toerisme & Recreatie 2019 te plaatsen op de 

agenda van de commissie Burgers van 8 oktober 2018 en de 

agenda van de raad van 6 november 2018. 
 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040635 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Asten 2016, wijziging Kruisbaan 

4. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied 

Asten 2016, wijziging Kruisbaan 4"; 

2. het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen; en 

3. bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018043667 Actualisatie woningbouwmonitor 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de geactualiseerde woningbouwmonitor september 2018 en 

deze conform bijgevoegd voorstel ter kennis te brengen van de 

commissie Ruimte in de vergadering van 9 oktober 2018. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018055007 Tussentijdse rapportage najaar 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage najaar 2018 vast te stellen; 

2. de begroting 2018 te wijzigen conform advies; 

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

de agenda's van de commissie AZC van 11 oktober 2018 en de 

raad van 6 november 2018. 

 

 

 

 

 


