
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 2 december t/m 8 december 2020 

 
Datum aanmaak: 8 december 2020 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020072889 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 25 november tm 1 

december 2020. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 25 november t/m 1 december 2020 

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

25 november t/m 01 december 2020 vast te stellen.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020071359 

Onderwerp: Principeverzoek uitbreiding paardenhouderij Deurneseweg 39 
Ommel. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  
aan vergroting van het bestemmingsvlak van de paardenhouderij aan Deurneseweg 39 in  

Ommel, teneinde de beoogde uitbreidingsplannen planologisch mogelijk te maken.  
 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020069298 

Onderwerp: Slopen stallen / gedogen strijdig gebruik bestemmingsplan 
Beemdstraat 6 en 8 te Heusden. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het verlengen van de instandhoudingstermijn van de te slopen 

stallen op het perceel Beemstraat 6 (kadastraal bekend ATN01, Sectie P, nr. 2242) 

tot 31 mei 2022; 
2. overtredingen ten aanzien van artikel 10.4.3 van de bestemmingsplan Asten 2019-1 

Verzamelplan gedogen tot uiterlijk 31 mei 2022. 
 

 
Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2020069164 
Onderwerp: Toepassing hardheidsclausule Verordening lijkbezorgingsrechten 

2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de leges voor het ruimen van een  
urnengraf te verrekenen met de reeds betaalde onderhoudskosten. 



 

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020055826 
Onderwerp: Subsidiëring regulier peuterwerk en voor-en vroegschoolse 

educatie 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de subsidie voor 2021 voor de reguliere peuterplaatsen, VVE-peuterplaatsen en VVE-

peuterplaatsen in de kinderdagopvang vast te stellen; 
2. de kostendekkende uurprijs voor 2021 vast te stellen.   

  
  

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020067562 

Onderwerp: Informatie n.a.v. Q3 Peelgemeenten. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad middels  
bijgevoegd memo te informeren over Q3 van de GR Peelgemeenten. 

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2020072358 

Onderwerp: Intrekken last onder dwangsom. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de op 30 april 2020 aan de  
eigenaren van Dijkstraat 29 te Asten, opgelegde last onder dwangsom in te trekken. 

 
 

 


