
 

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

 
Datum aanmaak: 16 september 2020 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2020054621 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 2 t/m 8 september 2020.. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

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

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
2 t/m 8 september vast te stellen.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020054185 

Onderwerp: Wijziging "Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016". 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  
"Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020" te plaatsen op de agenda van de  

commissie Ruimte van 13 oktober 2020 en de agenda van de raad van 27 oktober 2020. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020051829 

Onderwerp: Kredietaanvraag vervangende bouw basisschool Voordeldonk. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van door Stichting Prodas en Stichting PlatOO ingediende 
zienswijzen op de voorgenomen beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting; 

2. in te stemmen met de beantwoording van deze zienswijzen;  
3. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen 

van een krediet voor de realisatie van vervangende bouw voor basisschool 

Voordeldonk te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 12 oktober 
2020 en op de agenda van de raad van 27 oktober 2020.  

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020046830 
Onderwerp: Marketing voor de Peel. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport Marketing voor de Peel van bureau Synarchis;  

2. akkoord te gaan met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst "De Peel; nieuwe 
bezoekerswebsite via EHV247";  

3. de kosten van € 9.600,- te dekken uit het projectbudget Innovatiehuis. 

 
De burgemeester besluit op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet om 

wethouder van Moorsel te machtigen om de af te sluiten overeenkomst te ondertekenen. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020053885 
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-2'. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Asten verzamelplan 2020-2' en 
het plan ter inzage leggen; 

2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten en deze aan te gaan 
voor de locaties Albert van Cuijckstraat ong. (tussen 83 en 87), Havikstraat 1, 

Hindert 9 en Laarbroek 5. 
 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020035843 

Onderwerp: Principeverzoek voor uitbreiding van bestaande huisvesting voor 
arbeidsmigranten op de locatie Vlosbergweg 16 te Heusden. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  
aan de uitbreiding voor huisvesting van arbeidsmigranten in een bestaande bedrijfsloods  

op de locatie Vlosbergweg 16 te Heusden onder de voorwaarden die zijn gesteld in de  

beleidsregels Arbeidsmigranten 2020 gemeente Asten. 
 

 
Functionaris Gegevensbescherming 

Zaaknummer: 2020053430 
Onderwerp: Jaarverslag Gegevensbescherming 2018 - 2019. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het Jaarverslag 

Gegevensbescherming 2018 - 2019 en deze ter kennisgeving te brengen in de commissie  
AZC. 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020054263 
Onderwerp: Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI) 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te trekken het besluit van 13 februari 2020, waarin de beleidsregels SMI zijn 

vastgesteld; 
2. de verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Asten 2020 ter 

vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel; 

3. de raad tegelijkertijd om intrekking van de verordening Wet kinderopvang gemeente 
Asten 2004 te vragen; 

4. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 
Burgers van 12 oktober 2020 en de agenda van de raad van 27 oktober 2020. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020042217 

Onderwerp: Alcoholpreventie en handhavingsplan gemeente Asten 2020-2023. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. het Alcoholpreventie en handhavingsplan gemeente Asten 2020-2023 vast te stellen; 

2. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te plaatsen op de agenda van de 
commissie Burgers van 12 oktober en de agenda van de raad van 27 oktober 2020. 

 
 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020054695 
Onderwerp: SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

 Artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad: aanvragen huisvesting 

arbeidsmigranten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de  

beantwoording van de schriftelijke vragen en deze door te geleiden naar de raad.  

 
 

Burgerzaken 
Zaaknummer: 2020053345 

Onderwerp: Bezwaar tegen ambtshalve uitschrijving BRP. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om het ingediende bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren wegens het 

ontbreken van procesbelang; 
2.  ons besluit van 15 april 2020 ongewijzigd in stand te laten. 

 
 

  



 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020053956 
Onderwerp: Tussentijdse rapportage najaar 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de tussentijdse rapportage najaar 2020 vast te stellen; 

2. de begroting 2020 te wijzigen conform advies; 
3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op de agenda's van de 

commissie AZC van 15 oktober 2020 en de raad van 3 november 2020. 

 
 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 
Zaaknummer: 2020052866 

Onderwerp: Zienswijze m.b.t. toekomst RHCe. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de conceptbrief inzake de zienswijzen m.b.t. de 

toekomst RHCe; 
2. het presidium verzoeken om het voorstel over de zienswijze m.b.t. de toekomst van 

het RHCe te plaatsen op de agenda van de commissie AZC d.d. 15-10-2020 en op de 
agenda van de Raad d.d. 27-10-2020. 

 


