
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 mei t/m 18 mei 2021 

 
Datum aanmaak: 18 mei 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021031054 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 5 t/m 11 mei 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 5 t/m 11 mei 2021 vast te stellen;  

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

5 t/m 11 mei 2021 vast te stellen.  

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021029840 

Onderwerp: Aanbesteding werk Herinrichting schoolomgeving Beatrixlaan 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. ondanks het tekort op het huidige budget in te stemmen met het gunnen van het 

werk Herinrichting Schoolomgeving Beatrixlaan.  

2. Voor de dekking van het tekort in de Turap voorjaar een (extra) bedrag opnemen 

van € 77.500 (kapitaallasten € 1.550) en daarnaast in overleg met de aannemer 

reëel constructieve bezuinigingsopties bespreken.  

 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2021028087 

Onderwerp: Jaarverslag Informatiebeveiliging 2020 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2020 vast te stellen;  

2. het presidium te verzoeken het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2020 te plaatsen 

op de agenda van de commissie AZ/C van 24 juni 2021 en de agenda van de raad 

van 6 juli 2021;  

3. het opleggen van geheimhouding op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en bijlage 2 

Suwinet van de collegeverklaring en het assurance-rapport van de IT auditor op 

grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van 

deze collegeverklaring, bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De 

geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in artikel 10, 

tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding 

wordt opgelegd voor onbepaalde duur;  

4. de raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken de 

opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en bijlage 2 van 

de collegeverklaring en het assurance-rapport tijdens de eerstvolgende vergadering 

te bekrachtigen. 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021030278 

Onderwerp: Inspraakreactie ontwerp Omgevingsverordening provincie Noord-

Brabant 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te spreken op de ontwerp 

Omgevingsverordening Noord-Brabant conform bijgevoegde brief.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021025030 

Onderwerp: Principeverzoek herontwikkeling winkelpand Emmastraat 26-28 te 

Asten 

 

Besluit: 

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

medewerking te verlenen aan het herbestemmen van het winkelpand Emmastraat 26-28 

te Asten tot zes appartementen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021029650 

Onderwerp: Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

 

Besluit: 

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

subsidiëring Cultuurplein Asten Someren 2021 t/m 2024 en deze te laten ondertekenen  

door wethouder Spoor.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021029610 

Onderwerp: Mantelzorgwaardering 2021 t/m 2024 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het huidige beleid omtrent mantelzorgwaardering te continueren voor de periode 

2021 t/m 2024;  

2. de nadere regels mantelzorgwaardering Asten 2021 t/m 2024 vast te stellen. 

 

 


