
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 25 maart t/m 31 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 31 maart 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020019225 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

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

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

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

stellen; 

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

18 t/m 24 maart 2020 vast te stellen. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020018708 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen aan het college SV 2020-1  

"Vraag om uitstel inning gemeentelijke belastingen". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit te antwoorden op de vraag  

SV-2020-1 "Vraag om uitstel inning gemeentelijke belastingen" met document  

20200018159.  

 

 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2020018536 

Onderwerp: Privatisering blokhut Jong Nederland. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met: 

1. de privatisering van de blokhut van Jong Nederland, Dijkstraat 34a en daarvoor een 

recht van opstal te verlenen; 

2. een gedeelte van circa 300 m2 bos in bruikleen te geven aan Jong Nederland; 

3. een krediet van € 180.500,= beschikbaar te stellen voor de renovatie. Een bedrag 

van € 50.000,= te onttrekken uit de onderhoudsvoorziening van de blokhut. Resteert 

een bedrag van € 130.500,=. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken 

uit de reserve eenmalige bestedingen. 

  



 

 

 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2020017312 

Onderwerp: Vervanging kunstgrasveld 2 HCAS. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. over te gaan tot de aanleg van een zandkunstgrasveld (optie 1); 

2. de raad middels de tussentijdse rapportage voorjaar 2020 te informeren en hierin 

het benodigde krediet van € 242.646,= op te nemen; 

3. de structurele kosten van € 3.917,= als ontwikkeling te verwerken in de 

voorjaarsnota 2020; 

4. op basis van de intergemeentelijke afspraken de gemeente Someren een bijdrage te 

vragen van € 102.254,= op basis van het aantal leden uit de gemeente Someren. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020018806 

Onderwerp: Aankoop perceel N 680 aan de Koestraat te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   kennis te nemen van het voorstel van de familie Stevens voor de aankoop van het 

perceel plaatselijk bekend gemeente Asten, sectie N, nummer 680 ter grootte van 

2.20.15 ha door de gemeente; 

2.   in te stemmen met de aankoop van het perceel plaatselijk bekend gemeente Asten, 

sectie N, nummer 680 ter grootte van 2.20.15 ha voor een bedrag van € 374.255,- 

k.k.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020019182 

Onderwerp: Voorontwerpfase bestemmingsplan Laarbroek - Laagveld (SHI). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. op hoofdlijnen in te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Laarbroek - 

Laagveld (NL.IMRO.0743.BP2020000-CO01); 

2. het plan vrij te geven voor vooroverleg; 

3. het presidium te verzoeken om bijgaand commissievoorstel inzake het concept 

ontwerp bestemmingsplan Laarbroek - Laagveld voor wensen en bedenkingen te 

plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 12 mei 2020. 

 

 

 


