
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 mei t/m 5 juni 2018 

 
Datum aanmaak: 5 juni 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018035411 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 23 t/m 29 mei 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   de besluitenlijsten van het college van b&w van 23 t/m 29 mei 

2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het 

college van b&w van 23 t/m 29 mei 2018 vast te stellen. 

 

Communicatie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018023186 Plaatsing Administratieve Eenheid Zonnepanelenproject. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het contract met de administratieve eenheid voor het 

zonnepanelenproject vast te stellen en te tekenen; 

2. dat de budgethouder gemandateerd is voor het aangaan van 

overeenkomsten met inwoners, zoals opgenomen in de bijlage, 

met een maximum van €10.000 per overeenkomst; 

3. dat het tijdvak waarin de aanvraag voor zonnepanelen vanuit dit 

project gedaan kan worden van 1 mei 2018 t/m 30 april 2020 

loopt. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017041477 Grondwatermeetplan en Monitoringsplan Afvalwaterketen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het grondwatermeetplan; 

2. in te stemmen met het monitoringsplan afvalwaterketen. 

 

 

 

  



 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029600 Grondwater bedrijventerrein Nobis. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het grondwateronderzoek bedrijventerrein 

Nobis; 

2. het effect van de waterstand in de Beekerloop op de 

grondwaterstand te monitoren alvorens een 

doelmatigheidsanalyse uit te voeren naar de noodzaak van de 

aanleg van drainage. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018034695 Stand van zaken Bestuursopdracht realisatie gemeenschapshuis 

Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de aanpassing van de Bestuursopdracht; 

2. kennis te nemen van het processchema met een aantal 

wijzigingen; 

3. het presidium te verzoeken om het voorstel tot wijziging van de 

bestuursopdracht realisatie gemeenschapshuis Asten d.d.  

13 maart 2018 te plaatsen op de agenda van commissie Burgers 

van 18 juni 2018 en de agenda van de raad van 2 juli 2018. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018034274 Eerste verlenging verwerkingscontract GFT met Attero, d.w.z. met 

één jaar t/m 31 december 2019. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

verwerkingscontract GFT met Attero, d.w.z. met één jaar t/m  

31 december 2019, te verlengen.  

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018028877 Uitvoering nieuwe minimaregelingen 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de extra toekenning van € 150,- voor kinderen uit 

minimagezinnen uit te betalen 2 weken voor de start van het 

nieuwe schooljaar en hierover een verantwoording te vragen; 

2. de extra toekenning van € 150,- voor pensioengerechtigden 

tegelijkertijd met de uitkering Regeling meedoen uit te betalen. 

 

 


