
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 januari t/m 15 januari 2019 

 
Datum aanmaak: 15 januari 2019 

 

MT 

Zaaknummer: 2019002067 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 19 december 2018 t/m 8 

januari 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 19 december t/m 8 januari 

2019 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W 

van 19 december t/m 8 januari 2019 vast te stellen. 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019001064 

Onderwerp: Aanbesteding brandverzekering 2019 - 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het aangaan van een contract  

voor de brandverzekering 2019-2020 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018077050 

Onderwerp: Notitie sluitende aanpak 'personen met verward gedrag'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de notitie 'sluitende aanpak personen met verward gedrag' vast te stellen; 

2. deze notitie ter kennisname voor te leggen aan de commissie Burgers van 11 

februari 2019. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019000742 

Onderwerp: Convenant Sociaal Netwerk Asten 2019 - 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met het convenant  

Sociaal Netwerk Asten. 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2018072486 

Onderwerp: Start projecten "Wateroverlast Wolfsberg" en "Fietspad Dijkstraat". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de genoemde  

uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het project "Wateroverlast Wolfsberg" en  

"Fietspad Dijkstraat". 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019001662 

Onderwerp: Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 

Metropoolregio Eindhoven. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het aangeboden samenwerkingsakkoord en het 

Werkprogramma 2019; 

2. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze en deze ter advisering voor te leggen 

aan de commissie AZ&C op 14 februari 2019 en ter besluitvorming aan de 

gemeenteraad op 26 februari 2019. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019002066 

Onderwerp: Werkprogramma ODZOB 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Werkprogramma ODZOB 2019  

vast te stellen. 

 

 


