
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 juli t/m 7 juli 2020 

 
Datum aanmaak: 7 juli 2020 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020039949 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 24 t/m 30 juni 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 24 t/m 30 juni 2020 vast te 
stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
24 t/m 30 juni 2020 vast te stellen. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020027287 

Onderwerp: Conceptsubsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de concept-subsidieprogramma's Welzijn & 
Participatie en Toerisme & Recreatie 2021; 

2. het concept van bovengenoemde subsidieprogramma's volgens de gemeentelijke 
Inspraakverordening gedurende 6 weken ter inzage te leggen.  

3. de aanvraag voor een structurele subsidie van de Stichting Organisatie en 

Bemiddeling af te wijzen op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Asten 2017.  

4. de aanvraag van de Stichting Jeugd Activiteiten Asten voor een structurele subsidie 
toe te kennen en in het subsidieprogramma Welzijn & Participatie een budget op te 

nemen van € 2.759,=.  
5. het verzoek van handbalvereniging Niobe te honoreren om de 

accommodatiesubsidie na fusie met handbalvereniging de Sprint (Deurne) te 
continueren.  

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020038686 
Onderwerp: Voortzetten project Stip aan de horizon van Onis Welzijn 2020-

2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het project Stip aan de Horizon voort te zetten tot 1 juli 2021; 

2. voor de uitvoering van dit project de volgende subsidie te verlenen aan Onis Welzijn: 
- € 10.265,= voor de periode 1 juli 2020 tot 1 januari 2021; 

- € 10.683,= voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021; 
3. de kosten te voldoen uit het krediet Verhoogde Asielinstroom, partieel deel. 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020037883 
Onderwerp: Clientervaringsonderzoek Wmo 2019. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. af te zien van het Cliëntervaringsonderzoek 2019 en dit te berichten aan het 

Ministerie van VWS; 
2. in te stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020038432 
Onderwerp: Verlenging van de overeenkomst met Attero voor het op- en 

overslaan, transport en verwerking van huishoudelijk restafval tot 
1 februari 2025. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met verlenging van  

de overeenkomst met Attero voor het op- en overslaan, transport en verwerking van  
huishoudelijk restafval tot 1 februari 2025. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020034979 

Onderwerp: Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten op perceel 
Meijelseweg 67 te Heusden. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit geen medewerking te verlenen aan  

het verzoek om in de woning op het perceel Meijelseweg 67 te Heusden  
arbeidsmigranten te huisvesten. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020030994 

Onderwerp: Voorgenomen beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting 

Stichting Prodas. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de voorgenomen beoordeling van de ingediende aanvragen van 
voorzieningen in de onderwijshuisvesting zoals beschreven in dit voorstel;  

2. conform artikel 10 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Asten 2015 de voorgenomen beoordeling aan de schoolbesturen van 

PlatOO en Prodas toe te zenden en hen uit te nodigen voor een overleg waarin zij 

hun zienswijze over de voorgenomen beoordeling naar voren kunnen brengen; 
3. de commissie Burgers informeren over de voorgenomen beoordeling van de 

ingediende aanvragen middels bijgevoegde memo. 
 

 
 

 
 

 



 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2020035715 
Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Stichting Prodas - Gemeente Asten. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting 

Prodas en de gemeente Asten; 
2. in te stemmen met de concept-huurovereenkomst tussen Norlandia en de gemeente 

Asten; 

3. het verlenen van mandaat aan wethouder Bankers om kleine wijzigingen (wijzigingen 
die het doel achter de overeenkomst en gemaakte hoofdafspraken niet in de weg 

staan) in de overeenkomst onder punt 1 en 2 hierboven te accorderen om ze beide 
definitief te kunnen maken.  

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

4. wethouder Bankers te machtigen om de af te sluiten overeenkomsten te 
ondertekenen. 

 

 
 

 


