
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 januari t/m 30 januari 2018 

 
Datum aanmaak: 31 januari 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018005382 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 17 t/m 23 januari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 17 t/m 23 januari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

17 t/m 23 januari 2018 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018002792 Machtiging en mandaat voor ODZOB 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de ODZOB 

mandaat en machtiging te verlenen overeenkomstig bijgevoegd 

concept-besluit. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017039753 Vaststellen Verordening kwaliteit Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving Omgevingsrecht gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het instemmen met de Verordening kwaliteit 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 

gemeente Asten 2018; 

2. te voldoen aan bovengenoemde Verordening op bodemniveau 

met bijbehorende spelregels en explains; 

3. de raad te adviseren om de Verordening kwaliteit 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 

gemeente Asten 2018 vast te stellen op bodemniveau met 

bijbehorende spelregels en explains.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018005056 Grondaankoop Van der Velden ten behoeve van Fietspad 

Meijelseweg. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit een gedeelte 

van het perceel, kadastraal bekend, gemeente Asten, sectie D, 

nummer 2487 ter grootte van ca. 1.030 m2, aan te kopen ten 

behoeve van de aanleg van een fietspad aan de Meijelseweg onder 

de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande koopovereenkomst.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017050882 Bestuursopdracht realisatie gemeenschapshuis Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het concept raadsvoorstel over de 'Bestuursopdracht realisatie 

gemeenschapshuis Asten' en deze ter vaststelling voor te leggen aan 

de raad van 13 maart 2018.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017047876 Herinrichting Palmstraat, Lotusstraat, Jasmijnstraat en Klimopstraat. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp voor de Palmstraat, Lotusstraat, 

Jasmijnstraat en Klimopstraat; 

2. de commissie Ruimte te informeren over het ontwerp. 

 

 

Kwaliteit & Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018006341 Eerste wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente 

Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met bijgaand raadsvoorstel ter vaststelling van de wijziging van de 

ozb-tarieven 2018 en dit voor te leggen aan de raad in de 

vergadering van 30 januari 2018. 

 

 

 

 

 

 


