
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 april t/m 14 april 2020 

 
Datum aanmaak: 14 april 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020022108 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 april 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 1 t/m 7 april 2020 vast te 

stellen; 

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

      1 t/m 7 april 2020 vast te stellen. 

 

 

Sociaal domein 

Zaaknummer: 2020021375 

Onderwerp: Compensatieregeling leerlingenvervoer i.v.m. coronavirus april 

2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan Alptax een voorschot te verstrekken van 80% van de normale maandelijkse 

facturen en aan het verstrekken van een voorschot de volgende voorwaarden te 

verbinden: 

· Alptax moet aantoonbaar al het mogelijke hebben gedaan om voor regelingen vanuit 

derden (bijv. de regelingen vanuit de Rijksoverheid) in aanmerking te komen. 

· Alptax moet aantoonbaar al het mogelijke gedaan hebben om schade/verlies te 

beperken (de voorschotregeling is geen vrijbrief om kosten onnodig te laten 

doorlopen). 

· Alptax houdt een registratie bij van niet/gedeeltelijk geleverde maar wel 

gedeclareerde diensten; 

· Er vindt geen dubbele compensatie plaats. Bij definitieve vaststelling van de 

vergoeding wordt compensatie door derden achteraf verrekend met het door de 

opdrachtgevers uitbetaalde voorschot. Hiervoor accepteert Alptax dat men 

desgevraagd volledige transparantie ten aanzien van zijn boekhouding moeten 

betrachten.  

· De maatregel is tijdgebonden (aanvang 16 maart 2020 vooralsnog tot en met 

uiterlijk 31 mei 2020). 

· De maatregelen leiden nooit tot een hogere vergoeding dan wanneer de 

dienstverlening 'normaal' was geleverd (zodoende wordt budgetoverschrijding 

voorkomen). 

· Dit voorschot kan alleen aangevraagd worden door Alptax zelf als hoofdaannemer en 

niet door eventuele onderaannemer.  

· Indien gebruik gemaakt wordt van onderaannemers dient het volledige voorschot 

(minimaal 95%) aan de onderaannemers betaald te worden. 

· De opdrachtgevers behouden zich het recht voor om de maatregel mee te laten 

bewegen met toekomstige maatregelen die door het Rijk en derden worden 

ingesteld. 



 

 

2. dat voorschot te baseren op de voor 2020 geraamde maandelijkse volumes en kosten; 

 

3. de kosten van de ritten die momenteel wel worden gereden, worden niet apart voor 

100% vergoed, de vergoeding hiervan is begrepen in het compensatiebedrag.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020019855 

Onderwerp: Concept programmabegroting 2021 en wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de concept programmabegroting 2021; 

2. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met de 4e 

wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost; 

3. het presidium te verzoeken de concept programmabegroting 2021 en de 4e wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen aan de commissie Burgers op  

11 mei en aan de gemeenteraad op 26 mei 2020. 

4. om de raad te adviseren de bijgevoegde zienswijze in te dienen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020017222 

Onderwerp: Subsidieverlening regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse 

educatie 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de 'Nadere regel  

subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten  

2020' aan Korein en Norlandia een subsidie voor 2020 toe te kennen van respectievelijk  

€ 114.874,30 en € 50.490,14.    

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020022865 

Onderwerp: Memo aan commissie Burgers over stand van zaken 

Veranderopgave nieuwe Inburgeringswet. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde memo over de stand van zaken Veranderopgave 

nieuwe Inburgeringswet; 

2. de memo ter informatie door te geleiden naar de vergadering van de Commissie 

Burgers op 11 mei 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020020830 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 & Meerjarenraming 2022 - 2024 van de 

GR Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de Ontwerpbegroting 2021 & Meerjarenraming 2022 - 

2024 GR Peelgemeenten te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers op 11 

mei 2020 en op de agenda van de raad op 26 mei 2020; 

2. de raad te adviseren in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2021 & 

Meerjarenraming 2022 - 2024 GR Peelgemeenten en geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020020264 

Onderwerp: Kennisname Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van bijgevoegd 'Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030'; 

2. kennis te nemen van bijgevoegde 'Bestuursopdracht Kwartiermaker Perspectief 

Vrijetijdseconomie De Peel 2030'; 

3. de commissie AZ&C te informeren via bijgevoegde memo. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020021267 

Onderwerp: VAB-pilot Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de geschiedenis van de VAB pilot Heusden-Zuid en de huidige 

stand van zaken; 

2. in te stemmen met de voorgestelde maatregelen per samenwerkingscluster; 

3. kennis te nemen en in te stemmen met de financiële consequenties; 

4. in te stemmen met de concept-overeenkomsten tussen de deelnemers aan de VAB-

pilot en de gemeente Asten; 

5. opdracht te verstrekken aan Pouderoyen Compagnons voor het opstellen van een 

bestemmingsplan; 

6. de commissie Ruimte en raad te informeren over de stand van zaken met betrekking 

tot de VAB-pilot; 

7. leerpunten te halen uit de VAB-pilot. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020018266 

Onderwerp: Nieuwe CBS wijk- en buurtindeling (WBI). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een nieuwe wijk- en buurtindeling van de gemeente Asten vast te stellen conform de 

bijlagen; 

2. het CBS daarover te informeren middels bijgevoegde brief; 

3. middels het intranet collega's op de hoogte te brengen van de nieuwe WBI. 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020021306 

Onderwerp: Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen en in te stemmen met het Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk 

gebied als gezamenlijk handelingsperspectief en koersdocument voor de in de 

Metropoolregio Eindhoven samenwerkende gemeenten; 

2. dit streefbeeld mede als kader te hanteren bij het opstellen van de gemeentelijke 

omgevingsvisie; 

3. in te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit gezamenlijke 

streefbeeld; 

4. aan het presidium voor te stellen om de vaststelling van het Regionaal Streefbeeld te 

agenderen voor advies in de commissie Ruimte op 12 mei 2020 en ter vaststelling in 

de raad op 26 mei 2020. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020019612 

Onderwerp: Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Bleekerweg 5. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe en onder voorwaarden  

medewerking te verlenen aan de huisvesting van 40 arbeidsmigranten bij het  

glastuinbouwbedrijf aan Bleekerweg 5 in Heusden. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020022396 

Onderwerp: Eindrapportage Ambitieonderzoek Museum Klok en Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de eindrapportage 'Ambitieonderzoek Museum Klok en Peel'. 

2. het presidium te verzoeken om de eindrapportage 'Ambitieonderzoek Museum Klok 

en Peel' op de agenda te plaatsen van de commissie Burgers van 11 mei 2020 en de 

raad van 26 mei 2020 en tijd te reserveren voor een presentatie als toelichting door 

de projectleider. 

 

 


