
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 juli t/m 21 juli 2020 

 
Datum aanmaak: 22 juli 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020043523 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 juli 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 8 t/m 14 juli 2020 vast te 

stellen; 

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

8 t/m 14 juli 2020 vast te stellen. 

 

MT 

Zaaknummer: 2020043245 

Onderwerp: Concretisering extra lokale maatregelen Coronacrisis. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. uitvoering te geven aan de extra lokale maatregelen Coronacrisis conform opzet 

hoofdstuk 11 uit de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis en het gegeven advies 

van het college hierin, waarmee de raad op 7 juli 2020 middels de gegeven wensen 

en bedenkingen heeft ingestemd;  

2. hierbij geen aanvullende kaders te hanteren n.a.v. het afgegeven signaal hierover 

door de raad op 7 juli 2020 bij de wensen en bedenkingen;  

3. de klanten van zwembad De Schop hun niet genoten maar wel betaalde 

zwemabonnement (tweede helft maart) financieel te compenseren. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020040152 

Onderwerp: Tijdelijke benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. zeven personen tijdelijk te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor 

de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020; 

2. aan de tijdelijk benoemde leden een bedrag van Euro 120,00 per lid uit te betalen 

voor hun inzet in 2020; 

3. een vergoeding van Euro 25,00 uitbetalen per regionale vergadering die bijgewoond 

wordt door een van de tijdelijk benoemde leden. 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020042639 

Onderwerp: Lokale educatieve agenda gemeente Asten 2020-2023. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met de lokale educatieve agenda gemeente Asten 2020-2023 en deze ter 

kennisgeving te brengen van de commissie Burgers van 7 september 2020. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020030505 

Onderwerp: Geitenhouderij aan Polderweg 55 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de met het bestemmingsplan en de vigerende milieuvergunning strijdige situatie bij de 

geitenhouderij aan Polderweg 55 te Asten tot 1 januari 2024 gedogen onder de volgende 

voorwaarden: 

a. Het betreft een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de ondernemer voor 

het houden van 366 meer geiten dan op grond van de geldende milieuvergunning 

is toegestaan op het perceel Polderweg 55 te Heusden, gemeente Asten; 

b. De ODZOB voert een controle uit in het gedeelte van de stal (vergund in 2009 als 

loods) en beoordeelt of deze ook daadwerkelijk ingericht is als stal en of deze ook 

voldoet aan de huisvestingseisen voor geiten, een en ander op kosten van 

ondernemer; 

c. Als de ODZOB positief adviseert, vindt er onderzoek plaats door een 

onafhankelijke dierenarts naar het dierenwelzijn in deze feitelijke situatie, op 

kosten van ondernemer; 

d. Als ook de dierenarts positief adviseert, gedogen wij genoemde situatie tot 1 

januari 2024,welke periode niet kan worden verlengd; 

e. Het voortzetten van deze feitelijke situatie is voor rekening en risico van de 

ondernemer;  

f. Ondernemer handelt op eigen risico en vrijwaart de gemeente Asten van alle 

aansprakelijkheid, hoe dan ook genoemd, ten gevolge van de gedoogde 

activiteiten; 

g. Ondernemer wordt erop gewezen dat wij ondanks deze gedoogbeschikking toch 

tot handhaving kunnen overgaan indien gewijzigde omstandigheden gedurende de 

genoemde termijn daartoe nopen, dan wel een verzoek tot handhaving wordt 

ingediend; 

h. Ondernemer moet zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen benodigd op 

grond van de Wet natuurbescherming. 

 

 

 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020039860 

Onderwerp: Vaststellen concept RES (Regionale Energie Strategie). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de conceptRES vast te stellen; 

2. de input van de raad op de concept RES mee te nemen in de ontwikkeling van de RES 

1.0. 

 

 


