
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 2 september t/m 8 september 2020 

 
Datum aanmaak: 8 september 2020 

 

MT 

Zaaknummer: 2020053369 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 26 augustus t/m 01 

september 2020.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 26 augustus t/m 01 september 2020 

vast te stellen;  

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

26 augustus t/m 01 september 2020 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020044207 

Onderwerp: Principeverzoek herontwikkeling Voorste Heusden 10. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe geen medewerking te verlenen aan de voorgestelde herontwikkeling voor 

bedrijvigheid op het perceel aan Voorste Heusden 10 in Heusden. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020047998 

Onderwerp: Civieltechnische Kunstwerken, uitgangspunten voor onderhoud. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de voorgestelde wijze van onderhoud aan de diverse 

Civieltechnische kunstwerken zoals benoemd in het rapport "Civieltechnische 

kunstwerken Gemeente Asten 2020" (bijlage 1); 

2. voor het achterstallig onderhoud en de nog uit te voeren inspecties akkoord te gaan 

met het beschikbaarstellen van een krediet van € 120.000 en dit te verwerken in de 

begroting 2021; 

3. voor het instellen van een voorziening voor het toekomstig onderhoud met een 

hoogte van € 9.950 per jaar en dit te verwerken in de begroting van 2021. 

 

  



 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020053887 

Onderwerp: Besluit steunmaatregel in relatie tot coronacrisis vanaf 1 

september 2020 en het opstarten van het invorderingsproces per 1 

september 2020 bij Asten en de BSOB.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. door middel van een raadsinformatiebrief de raad te informeren over het "Besluit 

steunmaatregel in relatie tot coronacrisis vanaf 1 september 2020 en het opstarten 

van het invorderingsproces per 1 september 2020 bij de BSOB"; 

2. het invorderingsproces van de gemeente Asten weer op te starten in lijn met het 

besluit van de BSOB. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020039291 

Onderwerp: Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 

Toerisme & Recreatie 2021; 

2. het presidium te verzoeken de subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 

Toerisme & Recreatie 2021 te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 

12 oktober 2020 en de agenda van de raad van 3 november 2020. 

 

 


