
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 januari t/m 19 januari 2021 

 
Datum aanmaak: 19 januari 2021 

 

 

 

MT 
Zaaknummer: 2021002630 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 6 t/m 12 januari 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 6 t/m 12 januari 2021 vast te 
stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
6 t/m 12 januari 2021 vast te stellen.  

 
 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2020074205 

Onderwerp: Werkprogramma 2021 ODZOB. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het werkprogramma 2021 ODZOB  
vast te stellen en de gemeentesecretaris en portefeuillehouder te machtigen om te  

tekenen. 
 

 
Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2020076910 

Onderwerp: Compensatiepakket coronacrisis 2020. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de uitwerking van alle individuele onderdelen in de compensatiepakketten corona 
voor 2020 vast te stellen (incl. de toewijzing van middelen aan desbetreffende 

organisaties); 
2. de resterende middelen uit de compensatiepakketten 2020 te reserveren op het 

coronakrediet; 

3. bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een voorstel te doen aan de raad hoe de 
resterende middelen worden ingezet óf dat deze vrijvallen ten gunste van het 

jaarresultaat 2020;  
      4.   culturele voorzieningen, anders dan het museum, de mogelijkheid te bieden om in 

aanmerking te komen voor compensatie door in het Peelbelang en op onze sociale 
mediakanalen een oproep te plaatsen.  

 
 

 

 
 

 
 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020077336 
Onderwerp: Presentatie initiatiefnemers groot burgerinitiatief Skatepark TIPI 

Asten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het groot burgerinitiatief SkateparkTIPI Asten; 
2. het presidium verzoeken bijgevoegd informerend voorstel rechtstreeks te agenderen 

voor de eerstvolgende fysieke raadsvergadering na 9 maart 2021; 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020077587 

Onderwerp: Kadernota 2022 GR Peelgemeenten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota 2022 GR Peelgemeenten; 

2. Het presidium te verzoeken om bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de 
commissie burgers van 22 februari 2021 en de raadsvergadering van 9 maart 2021. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021001218 

Onderwerp: Mandaat GGD toezicht op Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 
(kinderopvang). 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de directeur publieke gezondheid van de GGD middels mandaat aan te wijzen als 
toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet Kinderopvang. 

2. de directeur publieke gezondheid toe te staan om in zijn plaats één of meerdere 
medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke 

gezondheidszorg op te treden als toezichthouder. 
 

De burgemeester besluit: 

1. de directeur publieke gezondheid mandaat te verlenen om bevelen te geven die 
nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een 

kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de 
onmiddellijke verspreiding van Covid-19 ontstaat, een en ander binnen de kaders van 

artikel 58n Wet publieke gezondheid. 
2. de directeur publieke gezondheid toe te staan om in zijn plaats één of meerdere 

medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke 
gezondheidszorg bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging 

of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een 

ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van Covid-19 ontstaat, een en ander 
binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. 

 
 

 
 

 
 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021002411 
Onderwerp: Zienswijze Positioneringsnotitie Senzer. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de Positioneringsnotitie van Senzer voor zienswijze voor te leggen aan de 

gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel; 
2. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers van 22 februari 2021 en de agenda van de raad van 9 maart 2021. 

 
 

Sociaal Domein  
Zaaknummer: 2020077787 

Onderwerp: Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota 2022 van de GGD Brabant Zuidoost; 

2. het presidium te verzoeken de kadernota 2022 GGD Brabant Zuidoost door te 
geleiden naar de commissie Burgers van 22 februari 2021 en naar de vergadering 

van de gemeenteraad van 9 maart 2021 met het advies om kennis te nemen van de 
kadernota en een standpunt in te nemen; 

3. het standpunt van de raad toe te sturen aan GGD Brabant Zuidoost. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021002548 

Onderwerp: Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken  

"Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020" te plaatsen op de agenda van de  
commissie Ruimte van 23 februari 2021 en de agenda van de raad van 9 maart 2021.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021001758 
Onderwerp: Transitievisie Warmte 0.5. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de Transitievisie  
Warmte 0.5 en het presidium te verzoeken het voorstel voor wensen en bedenkingen  

voor te leggen aan de commissie Ruimte in de vergadering van 23 februari 2021. 
 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020076715 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar eigenaar perceel N 1498 tegen besluit 

vestigen voorkeursrecht. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het advies van de Bezwaarschriftencommissie op het 
bezwaarschrift ingediend door de eigenaar van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Asten, sectie N, nummer 1498 tegen het besluit van de gemeenteraad 

van 22 september 2020 tot vervroegde aanwijzing van zijn perceel op grond van 
artikel 5 Wvg;  

2. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake de beslissing op 
bezwaar op het gevestigde voorkeursrecht in Ommel te plaatsen op de agenda van 

de commissie Ruimte van 23 februari 2021 en op de agenda van de raad van  
9 maart 2021.  

 


