
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 mei t/m 22 mei 2018 

 
Datum aanmaak: 23 mei 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018031314 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 9 t/m 15 mei 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 9 t/m 15 mei 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

9 t/m 15 mei 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018030439 Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 VRBZO; 

2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de  

     Ontwerpbegroting 2019 VRBZO; 

3. de financiële gevolgen voor de gemeente Asten mee te nemen in 

     de voorjaarsnota 2018; 

4. het presidium te verzoeken dit stuk te plaatsen op de agenda 

     van de commissie Algemene Zaken & Control d.d. 21 juni en op 

     de agenda van de raad d.d. 2 juli 2018. 

 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018031333 Tussentijdse rapportage voorjaar 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 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 21 juni 2018 en de raad 

van 3 juli 2018. 

 

 

  



 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029617 Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Gemeente Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. in te stemmen met het raadsvoorstel over de jaarrekening en 

het jaarverslag 2017; 

b. het presidium te verzoeken het accountantsverslag 2017 en de 

controleverklaring 2017 te plaatsen op de agenda van de 

commissie Algemene Zaken & Control d.d. 21 juni 2018 en op 

de agenda van de raad d.d. 2 juli 2018. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018023759 Straatnamen nieuwbouwplan hoek Industrielaan en Prins 

Bernhardstraat. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit voor het 

nieuwbouwplan hoek Industrielaan en Prins Bernhardstraat de 

straatnamen "Gieterij" en "Picushof" vast te stellen. 

 

 

Bezwarencommissie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029580 Wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Asten 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met bijgaand raadsvoorstel ter wijziging van de Verordening 

behandeling bezwaarschriften Asten 2017 en dit voor te leggen aan 

de raad in de vergadering van 2 juli 2018. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018022451 Vaststelling bestemmingsplan Asten Verzamelplan 2018-1. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

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

stellen voor de locaties Emmastraat 51-53 en Kloosterstraat 8 

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 de vaststelling van het 

bestemmingsplan te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte d.d. 19 juni 2018 en op de agenda van de raad d.d.  

2 juli 2018. 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018030465 Ontwikkeldag Metropoolregio Eindhoven. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de vergaderstukken voor de ‘Ontwikkeldag’ op 30 mei 

2018 en de ambtelijke reactie op de vergaderstukken. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018030061 Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2018-2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Asten 

Verzamelplan 2018-2 en de procedure op te starten; 

2. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan 

voor wensen en bedenkingen te plaatsen op de agenda van de 

commissie Ruimte van 19 jun 2018. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018031270 Jaarrekening Blink 2017 en (meerjaren)begroting Blink 2018 - 2022. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium 

te verzoeken dit stuk te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte d.d. 19 juni en op de agenda van de raad d.d. 2 juli 2018. 

 

 

Kwaliteit & Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018028369 Aanbesteding accountantscontrole boekjaar 2019 e.v. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
kennis te nemen van het raadsvoorstel en het presidium te verzoeken 

dit stuk te plaatsen op de agenda van de commissie Algemene Zaken & 

Control van 21 juni 2018 en de agenda van de raad van 2 juli 2018.  

 

Het raadsvoorstel betreft drie beslispunten: 

1. De Inkoopstrategie en het Aanbestedingsdocument t.b.v. de 

aanbesteding van de gemeentelijk accountant m.i.v. boekjaar 

2019 vast te stellen; 

2. Raadslid 1 en raadslid 2 te benoemen tot lid van het 

beoordelingsteam om te komen tot een nieuwe accountant met 

ingang van boekjaar 2019; 

3. De burgemeester te mandateren om het gunningsbesluit te 

ondertekenen. 

 

De bijlagen bij het voorstel zijn vertrouwelijk.  



 

 


