
 

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

 
Datum aanmaak: 11 februari 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020008048 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 31 januari t/m 4 februari 

2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 31 januari t/m 4 februarii 2020 

vast te stellen; 

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

31 januari t/m 4 februari 2020 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020007105 

Onderwerp: Vaststellen Beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen Asten 

2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de Beleidsregels  

bijstandverlening zelfstandigen Asten 2020. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020007253 

Onderwerp: BSOB Kadernota 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota 2021 van BSOB; 

2. het presidium te verzoeken de Kadernota 2021 BSOB door te geleiden naar de 

commissie AZC van 2 april 2020 en de raad van 14 april 2020; 

3. het standpunt van de raad toe te sturen aan BSOB. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020007821 

Onderwerp: Uitgifteprotocol bouwkavels in de gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. bijgevoegd 'Uitgifteprotocol bouwkavels gemeente Asten' vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de verkaveling van vrije bouwkavels in Heusden-Oost fase 2; 

3. de uitgifte van de onder twee genoemde bouwkavels in Heusden-Oost fase 2 te laten 

verlopen conform bijgevoegd uitgifteprotocol. 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020007811 

Onderwerp: Bestuursopdracht Transitievisie Warmte. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de bestuursopdracht; 

2. akkoord te gaan met het indienen van een gewijzigde wijk- en buurtindeling van de 

gemeente Asten bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ten behoeve van 

de Transitievisie Warmte. 

 


