
 

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

 
Datum aanmaak: 19 november 2020 

 

MT 

Zaaknummer: 2020068317 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 04 t/m 10 november 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 04 t/m 10 november 2020 vast te 

stellen; 

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

04 t/m 10 november 2020 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijk ontwikkeling  

Zaaknummer: 2020067531 

Onderwerp: Grondprijs en uitgifteprotocol vrije kavels Loverbosch fase 2. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de verkaveling van de vrije kavels in Loverbosch fase 2;  

2. de grondprijs voor vrije kavels in het plan Loverbosch fase 2 overeenkomstig het 

advies van Grondzaken Dienstencentrum vast te stellen op € 290,- per m2; 

3. bijgevoegd 'Uitgifteprotocol bouwkavels gemeente Asten' vast te stellen en van 

toepassing te verklaren voor de uitgifte van de vrije kavels in Loverbosch fase 2. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020067899 

Onderwerp: Voorstel maatwerkoplossing tarieven Taxbus. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een staffelmethode in te voeren voor de Taxbus tarieven per perceel per 1 juli 2020; 

2. voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 de staffeltarieven te 

hanteren zoals die in bijlage 1 is weergegeven; 

3. de staffelmethode voort te zetten, zolang er nog geen sprake is van stabiele 

vervoersvolumes; 

4. de bestuurlijke stuurgroep Taxbus c.q. de deelnemers aan dat overleg de volmacht 

te verstrekken staffeltarieven voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli  2021 vast te 

stellen onder de voorwaarde dat:  

a. binnen de Taxbus-begroting 2021 gehandeld wordt  

b. door Corona-maatregelen nog steeds geen sprake is van een vast vervoersvolume 

om tariefafspraken voor de lange termijn te maken 

c. een afbouw van de vaste kosten aanleiding is voor een aanpassing van die 

staffeltarieven 

5. in te stemmen met de conceptbrief in bijlage 2 om de vervoerders en het 

Mobiliteitscentrum te informeren.  

 



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020065386 

Onderwerp: Project Storm Zuidoost Brabant 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

1. in te stemmen met het verlengen van de STORM-aanpak met 1 jaar, te weten 

schooljaar 2021-2022; 

2. hiervoor € 7.961,00 beschikbaar te stellen aan GGZ Oost-Brabant; 

3. dit te dekken met de beschikbare middelen uit de post Preventief Jeugdbeleid 

4. de subsidieaanvraag van GGZ Oost-Brabant hiermee gedeeltelijk af te wijzen voor de 

periode september 2022 tot en met 2024 en het bedrag van € 50.387,00 niet toe te 

kennen; 

5. een aantal voorwaarden, zoals verwoord in de subsidieverleningsbeschikking, te 

stellen aan het project, welke meegenomen in de besluitvorming over de resterende 

periode van de aanvraag (september 2022 t/m 2024). 

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2020068344 

Onderwerp: Aankoop pand Kerkstraat 12-14 in Asten, ten behoeve van bouw 

nieuwe gemeenschapshuis. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om in te stemmen met de koopovereenkomst voor het pand aan de Kerkstraat 12-14 

in Asten. 

De burgemeester besluit op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet om:  

2. in lijn met het eerder door B&W genomen mandaatbesluit d.d. 26 november 2019 

(zaaknummer 2019066368, beslispunt 3) wethouder Spoor te machtigen om de af te 

sluiten overeenkomst te ondertekenen. 

 


