
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 maart t/m 17 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 17 maart 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020016571 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4 t/m 10 maart 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 4 t/m 10 maart 2020 vast te 

stellen; 

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

4 t/m 10 maart 2020 vast te stellen. 

 

 

Control 

Zaaknummer: 2020015490 

Onderwerp: Resultaten systemisch toezicht 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten systematisch toezicht 2019 vanuit de provincie; 

2. deze resultaten ook ter informatie voor te leggen aan de diverse commissies (voor 

zover dat nog niet is gebeurd). 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020011341 

Onderwerp: Besluit deelname stimuleringsregeling Landschap 2020-2023. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. deel te nemen aan de stimuleringsregeling Landschap 2020-2023; 

2. hiervoor €50.000 jaarlijks ter beschikking te stellen uit het Fonds 

kwaliteitsverbetering buitengebied (totaal €200.000,-). 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019058221 

Onderwerp: Informatie stand van zaken geothermie in Asten februari 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit informatie over de stand van zaken  

geothemie in Asten februari 2020 door te zetten naar de raad. 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020014339 

Onderwerp: Verlengen termijn zonnepanelenproject De Groene Zone. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met continuering van het zonnepanelenproject De Groene Zone tot  

1 april 2021.  

2. het tweede tijdvak als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Zonnepanelenproject 

gemeente Asten 2017 vast te stellen van 1 mei 2020 tot 1 april 2021. 

3. het presidium te verzoeken de bijgevoegde memo te agenderen voor de 

commissievergadering Ruimte op 12 mei 2020. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020015776 

Onderwerp: Voortzetten extra dienstverlening Senzer 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met verlenging extra ureninzet participatiecoach Senzer met 0,4 fte 

in 2020; 

2. in te stemmen met de kostprijs van € 37.974,= over tijdvak 2020; 

3. dit bedrag middels een subsidiebeschikking beschikbaar te stellen aan Senzer; 

4. daarnaast een extra werkbudget van € 5.000,= aan te leggen ten behoeve van de 

participatiecoach; 

5. de kosten te voldoen uit de interne order 96062310000 "Basisvoorziening Asten-

Someren". 

 

 

 


