
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 oktober t/m 20 oktober 2020 

 
Datum aanmaak: 20 oktober 2020 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2020062371 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 13 oktober 2020. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 7 t/m 13 oktober 2020 vast te 

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

7 t/m 13 oktober 2020 vast te stellen.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020059196 

Onderwerp: Mandaatbesluit Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de schuldhulpdienstverleners  

werkzaam bij Stichting Onis Welzijn mandaat te verlenen om besluiten op grond van de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te nemen. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020056454 
Onderwerp: Regionale aanbesteding VTH-applicatie: overeenkomst ICT-

oplossing Genetics. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de overeenkomst ICT-oplossing  

t.b.v. VTH-applicatie Asten van oktober 2020 met Genetics aan te gaan en hiertoe de  
betreffende overeenkomst en bijbehorende verwerkersovereenkomst te ondertekenen. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020060442 
Onderwerp: Wensen en bedenkingen initiatiefvoorstel religieus erfgoed. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie CDA om tot een kerkenvisie 

te komen; 

2. de gemeenteraad middels bijgevoegde memo op de hoogte te stellen van haar 
wensen en bedenkingen.      

 
 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020058681 
Onderwerp: Principeverzoek herbestemming Gruttoweg 9. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  
aan herbestemming van de locatie Gruttoweg 9 te Heusden voor Wonen. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020061348 
Onderwerp: Tijdelijke horecaterrassen en terrasverruiming. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. af te wijken van de Nadere regels terrassen gemeente Asten 2014 door het toestaan 

van seizoensterrassen tot 1 maart 2021 en het gebruik van extra gemeentegrond te 
gedogen; 

2. in principe medewerking te verlenen aan tijdelijke terrasoverkappingen tot  

1 maart 2021 onder nader uit te werken voorwaarden. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020032522 
Onderwerp: Principeverzoek realisatie 4 appartementen op perceel Marktstraat 

5. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  
aan het realiseren van vier appartementen op het perceel Marktstraat 5.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020057504 

Onderwerp: Principeverzoek woningbouw voormalig patersklooster. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van het (gewijzigde) planvoornemen van Stichting 

Kloostergedachte Asten voor het voormalig patersklooster aan de Wilhelminastraat 
24 te Asten; 

2. in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van 
maximaal 16 (koop)appartementen in het voormalige patersklooster. Het college 

besluit dat stijl en karakter van het gebouw wel behouden dienen te blijven. 
 

 

Burgerzaken 
Zaaknummer: 2020060253 

Onderwerp: Voeren van verkiezingscampages. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de informatie  

t.a.v. het voeren verkiezingscampagnes.  
 

 


