
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 mei t/m 2 juni 2020 

 
Datum aanmaak: 2 juni 2020 

 

MT 

Zaaknummer: 2020030777 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 20 t/m 26 mei 2020.  

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 20 t/m 26 mei 2020 vast te stellen;  

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

20 t/m 26 mei 2020 vast te stellen.  

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020021581 

Onderwerp: Lokaal Sportakkoord. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het Lokaal  

Sportakkoord. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020029811 

Onderwerp: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de van het rijk ontvangen en nog te ontvangen voorschotten ten behoeve van de 

TOZO-regeling volledig door te betalen aan Senzer; 

2. Senzer hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde subsidiebeschikking 

(2020/029783); 

3. de raad via de commissie Burgers d.d. 15 juni 2020 te informeren middels 

bijgevoegde memo (2020/029821). 

 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020029891 

Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

Jaarstukken 2019 gemeente Asten te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van  

18 juni 2020 en de agenda van de raad van 30 juni 2020. 

 

 



 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2020026760 

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers gemeente 

Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. dat de opgave neveninkomsten van de 3 wethouders niet leidt tot een 

verrekenplicht; 

2. dat de opgave neveninkomsten van de burgemeester weliswaar leidt tot 

verrekenplicht over het jaar 2019, maar dat (eventuele) neveninkomsten niet 

worden verrekend. Dit kan bij voorbeeld zijn omdat de hoogte van de 

neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft. Daardoor hoeft er op basis van de 

gedane opgave geen verrekening plaats te vinden. 

 


