
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 augustus t/m 11 augustus 2020 

 
Datum aanmaak: 11 augustus 2020 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2020045816 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 15 t/m 21 juli 2020. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 15 t/m 21 juli 2020 vast te stellen;  

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

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020048453 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 juli t/m 4 augustus 
2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 22 juli t/m 4 augustus 2020 vast te 

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

22 juli t/m 4 augustus 2020 vast te stellen.  

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2020045066 

Onderwerp: Herprioritering uitvoeringsprogramma VTH tweede helft 2020. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de voorgestelde herprioritering van  

het uitvoeringsprogramma VTH 2020 vast te stellen. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020027403 

Onderwerp: Transitievisie Warmte 0.1. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de  

Transitievisie Warmte 0.1 en het presidium te verzoeken het voorstel voor wensen en  

bedenkingen voor te leggen aan de commissie Ruimte in de vergadering van  
8 september 2020.  

 
 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020029572 
Onderwerp: Openstellen nieuwe inschrijvingsperiode voor het aanvragen van 

subsidie voor het verwijderen van ongewenste bebouwing in het 
buitengebied en de daarbij behorende voorwaarden 

(subsidieplafond, bedragen, prioritering). 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een nieuwe openstellingstermijn voor het aanvragen van subsidie voor het slopen 

 van bebouwing in het buitengebied vast te stellen (1 oktober 2020 t/m 30 juni  
 2021); 

2. voor de periode: 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021, een subsidieplafond van  
€ 150.000,00 vast te stellen; te bekostigen uit het Fonds Kwaliteitsverbetering 

Buitengebied. 
3. de bedragen uit de sloopverordening niet aan te passen, wel wordt per locatie een 

maximum subsidiebijdrage van € 40.000,00 vastgesteld. Het maximum 
subsidiebedrag per vierkante meter gebouw (geen glasopstand) blijft € 25,00. 

Daarnaast kan voor het verwijderen van sleufsilo's e.d. een bedrag van € 3,00 per 

m2 aan subsidie worden verleend. 
4. aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij het  

 subsidieplafond niet mag worden overschreden; 
5. voor de periode 2021-2023 alvast een aanvullend bedrag te reserveren van  

 € 300.000,00 uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied, voor latere  
 subsidierondes. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020002980 
Onderwerp: Plan van aanpak bescherming molenbiotoop. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van het plan van aanpak bescherming molenbiotoop; 

2. het presidium te verzoeken het plan van aanpak ter besluitvorming te plaatsen op de 
agenda van de commissie Ruimte van 8 september 2020 en op de agenda van de 

raad van 22 september 2020.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020032184 

Onderwerp: Principeverzoek herbestemming Diesdonkerweg 15. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe medewerking te verlenen aan: 

1. herbestemming van de gronden aan Diesdonkerweg 15 voor Wonen met behoud van 
200 m² aan vrijstaande bijgebouwen; 

2. behoud van bestaande opstallen uitsluitend voor privégebruik door de huidige 
eigenaar. 

 
 

 
 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020046028 
Onderwerp: Jaarverslag Cultuurplein Asten Someren 2019. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
kennis te nemen van het 'Jaarverslag Cultuurplein Asten Someren 2019' en dit 

jaarverslag ter kennisname te brengen van de commissie Burgers in de vergadering van 
7 september 2020. 

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020042202 
Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2020, eerste begrotingswijziging 2021 

GR Peelgemeenten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 
1. kennis te nemen van de tweede wijziging op de begroting 2020, waarin 

de kosten van 10voordejeugd, dvo Eindhoven en werkplan 21 voor de 
jeugd zijn opgenomen; 

2. kennis te nemen van de eerste wijziging op de begroting 2021, waarin 
de kosten van 10voordejeugd, dvo Eindhoven en werkplan 21 voor de 
jeugd zijn opgenomen; 

3. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen omtrent de onder 
beslispunt 1 en 2 genoemde begrotingswijzigingen; 

4. de begroting 2020 te wijzigen conform advies; 
5. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel tweede begrotingswijziging 

2020 en eerste begrotingswijziging 2021 GR Peelgemeenten te plaatsen 
op de agenda van de commissie Burgers van 7 september 2020 en de 
agenda van de raad van 22 september 2020.  

 


