
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 juni t/m 29 juni 2021 

 
Datum aanmaak: 1 juli 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021043788 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 16 t/m 22 juni 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 16 t/m 22 juni 2021 vast te stellen;  

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

16 t/m 22 juni 2021 vast te stellen.  

 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021039429 

Onderwerp: Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de nieuwe achtervangovereenkomst en de komende wijzigingen 

in de bestaande achtervangovereenkomst(en);  

2. de nieuwe achtervangovereenkomst te ondertekenen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021043626 

Onderwerp: Maatwerkoplossing staffeltarieven Taxbus 1 juli 2021 t/m 31 

december 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de staffeltarieven Taxbus te hanteren, zoals opgenomen in de conceptbrieven voor de 

vervoerders en het mobiliteitscentrum voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 

december 2021;  

2. stemt in met de conceptbrieven om de vervoerders en het mobiliteitscentrum te 

informeren.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021034259 

Onderwerp: Herontwikkeling Prins Bernhardstraat 1 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  

aan het ingediende plan voor herontwikkeling van het perceel aan Prins Bernhardstraat 1  

in Asten.  

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021034474 

Onderwerp: Principeverzoek toevoeging bijgebouw op agrarisch perceel 

Lagedijk 9 aan het woonperceel Lagedijk 7 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. medewerking te verlenen aan het verzoek om de onder overgangsrecht vallende 

schuur op het perceel Lagedijk 9 te bestemmen als een bijgebouw bij de bestaande 

woning Lagedijk 7; 

2. verzoekers mede te delen dat er voor het mogelijk maken van het verzoek door hen 

een wijzigingsplan dient te worden opgesteld; 

3. expliciet te besluiten dat alle voor het doorlopen van de ruimtelijke procedure 

verschuldigde legeskosten voor rekening van de initiatiefnemers komen. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021040747 

Onderwerp: Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten Asten 2020 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van en in te  

Stemmen met het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten De Peel.  

 


