
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 oktober t/m 13 oktober 2020 

 
Datum aanmaak: 14 oktober 2020 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020060466 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 30 september t/m 6 

oktober 2020. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 30 september t/m 6 oktober 2020 

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

30 september t/m 6 oktober 2020 vast te stellen.  
 

 
Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020061079 

Onderwerp: Begroting 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Begroting 2021; 
2. het presidium te verzoeken de Begroting 2021 te plaatsen op de agenda van  de 

agenda van de raad van 3 november 2020. 
 

 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2020058284 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar buiten behandeling laten aanvraag 
omgevingsvergunning vestiging arbeidsmigranten Beekstraat 31 te 

Ommel. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

2.   het primaire besluit in stand te houden. 
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020059443 
Onderwerp: Vervolg uitvoering Wvggz en Wzd in Asten na 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het verlengen van de huidige inkoopafspraken in het kader van 
de Wvggz met een termijn van twee jaar; 

2. in te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief en deze door te geleiden 
naar de gemeenteraad. 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020049398 
Onderwerp: Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Asten 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1.   in te stemmen met het raadsvoorstel Verordening Adviesraad Sociaal Domein 

gemeente Asten 2021; 
2. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel hieromtrent te plaatsen op de agenda 

van de commissie Burgers van 23 november en de agenda van de raad van  

8 december 2020; 
3. onder voorbehoud van instemming van de raad met de Verordening Adviesraad 

Sociaal Domein gemeente Asten 2021 met ingang van 1 januari 2021 zeven 
personen te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Asten voor een 

periode van 4 jaar. 

 
 

 
 


