
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 februari t/m 23 februari 2021 

 
Datum aanmaak: 23 februari 2021 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2021009888 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 10 t/m 16 februari 2021. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 10 t/m 16 februari 2021 vast te 

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

10 t/m 16 februari 2021 vast te stellen.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021009228 

Onderwerp: Vragen CDA over financiële impact corona op ondernemers in 
relatie tot schuldhulpverlening. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met bijgevoegde  
beantwoording van de vragenlijst van het CDA over financiële impact corona op 

ondernemers in relatie tot schuldhulpverlening. 
 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 
Zaaknummer: 2021008074 

Onderwerp: Onderzoek naar volledigheid digitale dossiers. 
 

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

onderzoeksrapport naar de volledigheid van digitale dossiers en de aanbevelingen nader  
uit te werken. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021009283 
Onderwerp: Indienen zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing 

Luchtruimherziening. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het vanuit Asten in samenspraak met de omliggende gemeenten 

van Vliegbasis De Peel indienen van de concept-zienswijze op de Ontwerp-
Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.  

2. de concept zienswijze na vaststelling door uw college ter kennisname toe te zenden 
aan de gemeenteraad.  



 

 

Veiligheid 
Zaaknummer: 2021008243 

Onderwerp: Rapportages Veiligheid (Asten en Peelland). 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2021-2022 
(als update voor het uitvoeringsprogramma) vast te stellen; 

2. in te stemmen met bijgaande Memo 'Rapportages Veiligheid (Asten en Peelland)' 

aan raads- en commissieleden; 
3. kennis te nemen van de volgende Peelrapportages: 

a. Uitvoeringsplan Peelland 2021-2022; Veiligheidsplan Peelland 2019-2022  
b. Voortgangsrapportage 2020; Veiligheidsplan Peelland 2019-2022  

c. Bovenop de Onderwereld; jaarrapportage aanpak ondermijning Peelland 2020;  
4. het presidium te verzoeken de Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid 

gemeente Asten 2021-2022 en bijbehorende Peelrapportages ter informatie te 
plaatsen op de agenda van de commissie AZC van 1 april. 

 

 
Burgerzaken 

Zaaknummer: 2021007940 
Onderwerp: Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1.   benoemen van de personen op het overzicht "indeling (brief)stembureauleden" als  

      stembureaulid; 

2.   aanwijzen van de stembureaus en tellocaties voor 15, 16 en 17 maart; 
3.   aanwijzen locatie en benoemen van de personen die lid zijn van het Gemeentelijk  

      Stembureau;  
4.   op 18 maart 2021 vanaf 09:00 uur vindt de centrale telling plaats in De Klepel; 

5.   vaststellen vergoeding stembureauleden; 
      6.   de bevoegdheid aan de gemeentesecretaris te delegeren voor instelling en  

            samenstelling van de stembureaus en de aanwijzing van stemlokalen voor  
            wijzigingen die nog op zouden kunnen treden voor deze Tweede Kamerverkiezingen. 

 

 


