
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 maart t/m 16 maart 2021 

 
Datum aanmaak: 16 maart 2021 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2021015792 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 3 t/m 9 maart 2021. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 3 t/m 9 maart 2021 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
3 t/m 9 maart 2021 vast te stellen.  

 
 

Accommodaties / Gebouwen 
Zaaknummer: 2021014942 

Onderwerp: Gebruiksovereenkomst Lespunt Ommel en huurovereenkomst 

dagbesteding. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met: 
1. de inhoud van de gebruiksovereenkomst voor het aanbieden van primair onderwijs in 

de kern Ommel tussen de gemeente Asten en Stichting PlatOO; 
2. de inhoud van de huurovereenkomst voor het aanbieden van dagbesteding tussen de 

gemeente Asten en Power Heroes; 

3. het verlenen van mandaat aan wethouder Bankers om kleine wijzigingen, 
(wijzigingen die het doel achter de overeenkomst en gemaakte hoofdafspraken niet 

in de weg staan) in de overeenkomsten onder punt 1 en 2 hierboven te accorderen 
om ze allemaal definitief te maken.  

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

4. wethouder Bankers te machtigen om de af te sluiten overeenkomsten te 
ondertekenen.  

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020071722 
Onderwerp: Principeverzoek voor de bouw van vier woningen op het adres 't 

Hoekske 12. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. geen medewerking te verlenen aan de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte 

woningen; 
2. in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van twee reguliere woningen 

("tweekapper") onder voorwaarden. 
 



 

 

Financiën 
Zaaknummer: 2021014238 

Onderwerp: Compensatiemaatregelen Coronacrisis 2021 (Rijk en lokaal). 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Rijksmaatregelen 2021 in te zetten voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn 
gesteld en hierbij ook rekening houden met de nafase (dus een eventueel overschot 

reserveren voor de mogelijke extra kosten in de nafase van de crisis door het 

vormen van een crisiskrediet). 
2. waar mogelijk gebruik maken van specifieke uitkeringen. 

3. de lokale maatregelen in 2021 toe te passen conform de lijn van lokale compensatie 
uit 2020, voor die periode in 2021 waarin dit van toepassing is. 

4. het presidium te verzoeken Compensatiemaatregelen Coronacrisis 2021 (Rijk en 
lokaal) te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van 29 april 2021 en de 

agenda van de raad van 18 mei 2021.  
 

 

 


