
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 december 2020 t/m 5 januari 2021 

 
Datum aanmaak: 5 januari 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020077084 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 16 t/m 22 december 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 16 t/m 22 december 2020 vast te 

stellen; 

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

16 t/m 22 december 2020 vast te stellen.  

 

 

 

Bezwarencommissie 

Zaaknummer: 2020076689 

Onderwerp: Benoeming nieuw lid bezwaarschriftencommissie. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit een nieuw lid van de  

bezwaarschriftencommissie te benoemen per 1 januari 2021. 

 

 

 

Bezwarencommissie 

Zaaknummer: 2020075677 

Onderwerp: Benoeming nieuw lid bezwaarschriftencommissie.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

per 1 januari 2021 een nieuw lid van de bezwaarschriftencommissie te benoemen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020068067 

Onderwerp: Verzoek huisvesting arbeidsmigranten op perceel Diesdonkerweg 

24 te Ommel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in beginsel geen medewerking te verlenen aan het huisvesten van 

arbeidsmigranten op het perceel Diesdonkerweg 24 te Ommel. 

2. aanvrager met bijgevoegde brief van dit standpunt in kennis stellen en verzoeken 

om de huisvesting van arbeidsmigranten op dit perceel zo snel mogelijk te 

beëindigen. 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020071103 

Onderwerp: Geen vergunningen zonnevelden vanwege netwerkschaarste 

Enexis. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vanwege transportschaarste bij het elektriciteitsnetwerk van Enexis tot 1 juli 2021 

geen nieuwe aanvragen voor vergunningen in behandeling te nemen voor 

grondgebonden zonnevelden zoals opgenomen in de zonneladder trede 2, 3 en 4 om 

zo voldoende capaciteit over te houden voor het plaatsen van zonnepanelen zoals 

bedoeld in de zonneladder trede 1.  

2. dat uitzondering zijn zonnevelden die voor de exploitatie geen beroep doen op de 

resterende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk van Enexis. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020073453 

Onderwerp: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Asten 2021' ter 

vaststelling 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: 2020076654 

Onderwerp: Beleidsregels openbaarmaking toezichtrapporten Wmo. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen 

Wmo-toezicht vast te stellen; 

2. mandaat te verlenen aan de Directeur Publieke Gezondheid om de rapporten van 

bevindingen Wmo-toezicht openbaar te maken. 

 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2020074557 

Onderwerp: Aanvraag uitkering suppletiefonds. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met aanvraag uitkering suppletiefonds; 

2. het Presidium te verzoeken het voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

AZ&C van 25 februari 2021 en de raad van 9 maart 2021. 

 


