
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 oktober t/m 27 oktober 2020 

 
Datum aanmaak: 27 oktober 2020 

 
MT 

Zaaknummer: 2020063705 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 14 t/m 20 oktober 2020. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 14 t/m 20 oktober 2020 vast te 

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

14 t/m 20 oktober 2020 vast te stellen.  
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2020062795 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

reclameborden op het perceel Behelp 13 in Heusden. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren; 
3. het primaire besluit in stand te houden.  

 
 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020062839 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het handelen in 

strijd met het bestemmingsplan (uitbreiding bebouwing) op het 
perceel Behelp 13 in Heusden. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1.  het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

2.  het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3.  het primaire besluit in stand te houden. 
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2020062427 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bedrijfspand tot verzamelbedrijfsgebouw op het perceel 
Keskesweg 15b1 tm 15b45 en 15c in Asten. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit het advies van de  

bezwaarschriftencommissie over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet  
ontvankelijk te verklaren wegens een niet verschoonbare termijnoverschrijding.  



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020062227 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het verbouwen 

van een bedrijfspand tot verzamelbedrijfsgebouw op het perceel 
Oliemolen 8 in Asten. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het advies van de  
bezwaarschriftencommissie over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet  

ontvankelijk te verklaren wegens een niet verschoonbare termijnoverschrijding. 

 
 

Financieel Beleid en Belastingen 
Zaaknummer: 2020061449 

Onderwerp: Bestuursrapportage II 2020 BSOB. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken Bestuursrapportage II 2020 van de BSOB te plaatsen op 

de agenda van de commissie AZC van 26 november 2020 en de agenda van de raad 
van 8 december 2020.   

2. het standpunt van de raad toe te sturen aan de BSOB. 
 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020062840 
Onderwerp: Memo commissie Burgers veilige schoolomgeving Beatrixlaan. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de bijgevoegde memo over de stand van zaken veilige schoolomgeving Beatrixlaan 
voor kennisgeving aannemen; 

2. het presidium te verzoeken de bijgevoegde memo te plaatsen op de agenda van de 
commissie Burgers van 23 november 2020.  

 
 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020062209 
Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025; 

2. in te stemmen met het raadsvoorstel "Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-
2025" en dit via de commissie Ruimte ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020053298 
Onderwerp: Omgevingsvergunning Dijkstraat 52 (vvgb). 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor Dijkstraat 52 in Asten; 

2. de raad te verzoeken een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen te verlenen 
voor het plan. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020062760 
Onderwerp: Programmering Bedrijventerreinen De Peel 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de rapportage 'Programmering Bedrijventerreinen De Peel 

2020'; 

2. in te stemmen met het raadsvoorstel en dit via de commissie AZ&C ter 
besluitvorming voor te leggen aan de Raad van 8 december 2020. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020057262 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2021. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het "uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2021"; 

2. het uitvoeringsprogramma voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de 
commissie Burgers op 23 november 2020. 

 
 

Juridische Zaken 
Zaaknummer: 2020056630 

Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 

belastingverordeningen en dit via de commissie ter besluitvorming voor te leggen 
aan de raad in de vergadering van 8 december 2020; 

2. de regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2021 vast te stellen; 
3. de hersteltarieven 2021 vast te stellen behorende bij het Handboek kabels- en 

leidingen gemeente Asten 2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2020063752 
Onderwerp: Voorstel extra lokale steunmaatregelen Coronacrisis. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met extra lokale maatregelen a.g.v. het vanaf 15 oktober 2020 niet 

kunnen gebruiken van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed of gemeentegrond 
voor een terras in lijn met het eerdere besluit (2020043245) hierover; 

2. in te stemmen met de procedure t.b.v. Tapgasten: de betreffende uitbater moet  

 eerst gebruik maken van de mogelijkheden voor compensatie vanuit Rijkswege of     
 andere mogelijkheden, daarna bekijken we als gemeente welke aanvulling hierop 

 van toepassing is; 
3.   de raad middels de bijgevoegde memo (2020063916) hiervan op de hoogte stellen, 

      ten behoeve van de begrotingsbehandeling op 3 november 2020 a.s. 
 

 
Burgerzaken 

Zaaknummer: 2020055980 

Onderwerp: Deelname experiment centrale stemopneming Tweede Kamer 
verkiezingen 17 maart 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming bij de Tweede Kamer 

verkiezingen op 17 maart 2021. 
2. het presidium verzoeken om het voorstel over de deelname van het experiment 

centrale stemopneming bij de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 te 

plaatsen op de agenda van de commissie AZC d.d. 26 november 2020 en op de 
agenda van de Raad d.d. 8 december 2020.  

 
 

Personeel & Organisatie 
Zaaknummer: 2020062654 

Onderwerp: Inhuur programma-architect onvlechting I&A fase 2. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de opdracht voor de projectarchitect 
ten behoeve van fase 2 van de ontvlechting te gunnen aan Verdonck, Klooster &  

Associates en hiermee af te wijken van het inkoopbeleid van Asten. 
 


