
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 t/m 20 april 2021 
 
Datum aanmaak: 20 april 2021 

 

 
MT 

Zaaknummer: 2021024785 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 13 april. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 7 t/m 13 april 2021 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
7 t/m 13 april 2021 vast te stellen.  

 
 

Bezwarencommissie 
Zaaknummer: 2021021473 

Onderwerp: Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Asten-Someren 2019-

2020. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit het jaarverslag 

bezwaarschriftencommissie Asten-Someren 2019-2020 voor kennisgeving aan te nemen.   
 

 
Bezwarencommissie 

Zaaknummer: 2021020164 

Onderwerp: Herbenoeming voorzitter bezwaarschriftencommissie per 1 mei 
2021 voor een periode van vier jaar. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de voorzitter van de 
bezwaarschriftencommissie met ingang van 1 mei 2021 te herbenoemen voor een 

periode van vier jaar. 
 

 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021022003 

Onderwerp: Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Asten 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. de Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Asten 2021 vast te stellen onder 
gelijktijdige intrekking van de voorgaande beleidsregels; 

2. het besluit als vermeld onder 1 op de gebruikelijke wijze bekend maken en in 

werking te laten treden op 1 mei 2021. 
 

 
 

 



 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021008698 

Onderwerp: Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Asten 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de geactualiseerde Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 
gemeente Asten 2021 en de daarbij behorende toelichting; 

2. in te stemmen met de gewijzigde beleidsregels leerlingenvervoer 2021; 

3. het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Asten over te nemen en hen daarvan 
schriftelijk in kennis te stellen; 

4. het presidium te verzoeken het stuk te plaatsen op de agenda van de commissie 
Burgers d.d. 21 juni 2021 en op de agenda van de raad d.d. 6 juli 2021. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling  
Zaaknummer: 2021018801 

Onderwerp: Principeverzoek woningbouw 't Hoekske ongenummerd (naast 

nummer 9) te Heusden. 
 

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

medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen (in de vorm van een  
twee-onder-een-kapwoning) aan 't Hoekske ongenummerd (naast nummer 9) te 

Heusden. 
 


