
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 december t/m 15 december 2020 

 
Datum aanmaak: 17 december 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020073924 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 2 t/m 8 december 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 2 t/m 8 december 2020 vast te 

stellen; 

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

2 t/m 8 december 2020 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020072339 

Onderwerp: Subsidievaststelling regulier peuterwerk en VVE. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de subsidie regulier peuterwerk en VVE over de periode 16 oktober 2019 tot en met 

31 december 2019 aan Korein en Norlandia definitief vast te stellen op 

respectievelijk € 17.363,= en € 11.213,=. Dit betekent dat Korein en Norlandia 

respectievelijk nog een bedrag te goed hebben van € 448,= en € 2.552,=;  

2. aan Korein en Norlandia met terugwerkende kracht voor de periode 1 augustus 2019 

tot en met 15 oktober 2019 voor VVE-kinderen in de kinderdagopvang respectievelijk 

een subsidie beschikbaar te stellen van € 1.203,= en € 401,=.     

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020073778 

Onderwerp: Bestuursovereenkomst Bibliotheek Helmond-Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de verlenging van een jaar van de 'Bestuursovereenkomst 

gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren inzake subsidiëring van de stichting 

Bibliotheek Helmond-Peel 2018-2020'; 

2. hiertoe in te stemmen met het addendum bij de bestuursovereenkomst gemeenten 

Asten, Deurne, Helmond en Someren inzake subsidiëring van de stichting Bibliotheek 

Helmond-Peel 2021. 

 

  



 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2020072911 

Onderwerp: Het plaatsen van Zonnepanelen op Sportcomplex de Schop. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit over te gaan tot het plaatsen van  

Zonnepanelen op Sportcomplex de Schop en kennis te nemen van de risico's.  

 

 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2020065182 

Onderwerp: De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de 10  

bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. 

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2020073033 

Onderwerp: Wijzigen van de Regeling privaatrechtelijke vergoedingen 

gemeente Asten 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de regeling privaatrechtelijke  

vergoedingen gemeente Asten 2021 gewijzigd vast te stellen. 

  

 

 


