
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 oktober t/m 3 november 2020 

 
Datum aanmaak: 4 november 2020 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020065308 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 21 t/m 27 oktober 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 21 t/m 27 oktober 2020 vast te 
stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
21 t/m 27 oktober 2020 vast te stellen.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020065330 

Onderwerp: Indienen bezwaar beschikking BUIG 2020 definitief, 2021 

voorlopig. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2020, met kenmerk 2020-

0000122942 (gebundelde uitkering Pw definitief 2020); 
2. een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2020, met kenmerk 2020-

0000121378 (gebundelde uitkering Pw voorlopig 2021); 
3. bijgevoegde procesbesluiten te ondertekenen. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020058326 

Onderwerp: Presentatie Commissie Burgers Beleidsplan Sociaal Domein 2022. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  
presentatie van het Beleidsplan Sociaal Domein 2022 voor wensen en bedenkingen te  

plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 23 november 2020. 
  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020064852 
Onderwerp: Proces behandeling Evaluatie GR Senzer. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de door het algemeen bestuur van Senzer voorgestelde 

besluitvormingsprocedure voor de evaluatie van de GR Senzer; 
2. de gemeenteraad middels bijgevoegde memo te informeren en te betrekken bij het 

proces.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020063693 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2021-1'. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Asten verzamelplan 2021-1';  

2. het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten;  
3. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 24 november 
2020. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020056504 

Onderwerp: Bestemmingsplan Asten Laagveld-Laarbroek 2020 (vaststelling). 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen en in te stemmen met de 

voorgestelde beantwoording zoals opgenomen in de bijgevoegde nota van 
zienswijzen en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in het bestemmingsplan; 

2. in te stemmen met de aanpassingen zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht 
van ambtshalve aanpassingen; 

3. het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan Asten 

Laarbroek-Laagveld 2020 te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van  
24 november 2020 en op de agenda van de raad van 8 december 2020. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020064446 

Onderwerp: Informatie projecten Innovatiehuis De Peel. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de informatieve memo over de lopende projecten van 

Innovatiehuis De Peel; 
2. de memo ter kennisneming aan te bieden aan de commissie AZ&C van 26 november 

2020. 
 

 
 

 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020063888 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar Stimuleringsbijdrage aanleg groen dak 

Wolfsberg 18. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren voor zover het 
bezwaarschrift is gericht tegen de Stimuleringsregeling; 

2. het bezwaarschrift voor het overige ontvankelijk en kennelijk ongegrond te 

verklaren; 
3. het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten. 

 
 

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. 

 


