
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 mei t/m 19 mei 2020 

 
Datum aanmaak: 19 mei 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020028614 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 5 t/m 12 mei 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 5 t/m 12 mei 2020 vast te 

stellen; 

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

5 t/m 12 mei 2020 vast te stellen. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2020026460 

Onderwerp: Ontwerp begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Ontwerp begroting 2021 VRBZO; 

2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp begroting 2021 VRBZO; 

3. het presidium te verzoeken dit stuk te plaatsen op de agenda van de commissie AZC 

van 18 juni 2020 en de agenda van de raad van 30 juni 2020; 

4. de financiële gevolgen voor de gemeente Asten mee te nemen mee te nemen bij de 

autonome ontwikkelingen in het tussentijds inzicht in de financiële effecten van de 

coronacrisis. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020028444 

Onderwerp: Begroting en dekkingsvoorstel inkoopsamenwerking Een 10 voor 

de Jeugd. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.    kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst 'Een 10 voor de Jeugd' en 

begroting 2020. 

2. de inkoopkosten voor de vijf Peelgemeenten, zoals opgenomen in de begroting 10 

voor de jeugd:  

a. te verwerken in de uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten;  

b. Aangezien hiervoor geen ruimte is binnen de begroting van GR Peelgemeenten, 

hiervoor een wijziging op de begroting 2020 en 2021 van GR Peelgemeente in 

procedure te brengen. 

     3.  namens het college uiterlijk 25 mei een zienswijze te geven ten behoeve van  

          besluitvorming in het DB op 28 mei. 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020025547 

Onderwerp: Voortzetting project logeerhuis Plezant in 2021 en 2022. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het voorstel als wens in te brengen  

bij het rapport TIFE (Tussentijds Inzicht Financiële Effecten Corona). 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020028296 

Onderwerp: Jaarrekening 2019 en concept (gewijzigde) begroting 2020 en 

meerjarenbegroting 2021-2024 GRR Blink. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

jaarrekening 2019 en concept (gewijzigde) begroting 2020 en meerjarenbegroting  

2021-2024 GRR Blink te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van  

15 juni 2020 en de agenda van de raad van 30 juni 2020.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020027661 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-1'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan; 

2. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan te plaatsen op 

de agenda van de commissie Ruimte van 16 juni 2020 en op de agenda van de raad 

van 30 juni 2020. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020026450 

Onderwerp: Verzoek om planologische medewerking vestiging restaurant en 

speelautomatenhal op perceel Nobisweg 1 te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit principemedewerking te verlenen  

aan het oprichten van een bedrijfspand op het perceel Nobisweg 1 te Asten, ten behoeve  

van de vestiging van een restaurant en een speelautomatenhal mits kan worden  

aangetoond dat dit vanuit het oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar is en  

passende oplossingen worden gevonden voor het parkeren en voor de berging/infiltratie  

van hemelwater. 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020024830 

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-2'. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2020-2" 

en de procedure op te starten; 

2. het presidium te verzoeken het voorontwerp bestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 16 juni 2020. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020028455 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief van de BSOB i.r.t. de Coronacrisis. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Raadsinformatiebrief van de  

BSOB i.r.t. de Coronacrisis ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020028913 

Onderwerp: Wensen en bedenkingen n.a.v. het initiatiefvoorstel Algemeen 

Belang "Financiële tegemoetkomingen gedupeerden Coronacrisis".. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. wensen en bedenkingen kenbaar te maken n.a.v. het initiatiefvoorstel Algemeen 

Belang "Financiële tegemoetkomingen gedupeerden Coronacrisis". 

2. het voorstel te integreren in breder verantwoord steunpakket. 

 

 

 


