
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 25 november t/m 1 december 2020 

 
Datum aanmaak: 2 december 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020071284 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 18 t/m 24 november 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 18 t/m 24 november 2020 vast te 

stellen; 

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

18 t/m 24 november 2020 vast te stellen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020065213 

Onderwerp: Subsidievaststelling NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 aan Stichting Prodas definitief vast te 

stellen op € 17.600,=.   

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020070754 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het aangaan van een gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst 

Taxbus; 

2. in te stemmen met het verstrekken van de machtigingen en volmachten zoals 

opgenomen in bijgevoegd volmachts- annex machtigingsbesluit. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020070790 

Onderwerp: Dorpsondersteuning Ommel 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met een verhoging van de inzet dorpsondersteuning in Ommel van 1 

januari 2021 t/m 31 december 2021 van 4 naar 6 uur per week; 

2. het bedrag van € 4.564,= te betalen uit de budgetten 'overige diensten lokaal 

gebiedsteam' en 'preventief jeugdbeleid'.  

 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020064420 

Onderwerp: Beleidsregel peuter-kleutergroep gemeente Asten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de 'Beleidsregel peuter-kleutergroep gemeente Asten 2020' vast te stellen.  

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020070441 

Onderwerp: Liquiditeitenplanning 2020-2024. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het presidium te verzoeken kennis te nemen van de informatievoorziening treasury 

activiteiten inclusief liquiditeitenplanning 2020-2024 en te plaatsen op de 

agenda van de commissie AZC van 14 januari 2021. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020070165 

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

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen; 

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

de agenda van de commissie Ruimte van 12 januari 2021 en op de agenda van de 

raad van 26 januari 2021. 

 

 

 


