
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 juni t/m 6 juli 2021 

 
Datum aanmaak: 6 juli 2021 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021046823 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 23 tm 29 juni 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 23 tm 29 juni 2021 vast te stellen;  

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

23 tm 29 juni 2021 vast te stellen.  

 

 

Inkoop 

Zaaknummer: 2021044879 

Onderwerp: Gemeentelijke inkoopvoorwaarden GIBIT 2020/GIBIT Toolbox 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Tot het vaststellen van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden GIBIT 2020 en GIBIT 

Toolbox; 

2. Tot het intrekken van de Gemeentelijk Inkoopvoorwaarden bij IT(GIBIT) 2016  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021039352 

Onderwerp: Concept-subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 

Recreatie 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de concept-subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 

Toerisme & Recreatie 2022;  

2. het concept van bovengenoemde subsidieprogramma's volgens de gemeentelijke 

Inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021045264 

Onderwerp: Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de  

ondertekening van het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel door  

wethouder J.P. Spoor.  

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021046841 

Onderwerp: Verlenging bestuursovereenkomst bibliotheek Helmond-Peel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de stand van  

zaken verlenging bestuursovereenkomst Bibliotheek Helmond-Peel en de gemeenteraad  

te informeren via het college-info.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021044884 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het aanpassen 

van de openbare ruimte aan de Beatrixlaan te Asten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;  

2.   het primaire besluit in stand te houden.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021043816 

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit financiële functies en mandatering voor 

vaststellen aanwijzingsbesluit 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  het aanwijzingsbesluit financiële functies d.d. 1 juli 2021 vast te stellen.; 

2.  het vaststellen van het aanwijzingsbesluit financiële functies te mandateren aan de  

     teamleider Financiën. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021043838 

Onderwerp: Verkoop ondergrond zonnepark Heusden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de verkoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, 

sectie P, nummer 2201 ter grootte van 3.02.79 ha en de ruil van een deel van het 

gemeentelijk perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 2334 ter 

grootte van 00.13.24 ha tegen het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie 

P, nummer 1478 ter grootte van 00.12.15 ha in eigendom van Bleekerven Holding 

B.V., een en ander conform bijgaande ruilovereenkomst;  

2.  het voordelig resultaat ad. €153.895,50 te verwerken in de tussentijdse rapportage 

najaar 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021030978 

Onderwerp: Haazenakker aanwijzen als naam voor de nieuwe straat bij 

uitbreidingsplan Kloosterstraat in Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit een keuze te maken voor een  

straatnaam tbv uitbreidingsplan Kloosterstraat in Ommel.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021044567 

Onderwerp: Aanwijzing bijzondere opsporingsambtenaar van Staatsbosbeheer 

voor handhaving algemene plaatselijke verordening 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot aanwijzing van de buitengewoon  

opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer als toezichthouder voor de algemene  

plaatselijke verordening gemeente Asten 2017.  

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021045286 

Onderwerp: Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021 (inclusief register) en 

Machtigingenlijst voor vertegenwoordiging 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021' (inclusief bijbehorend register) 

vast te stellen;  

2. de 'Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2020' (inclusief bijbehorend register) in 

te trekken;  

3. de 'Machtigingenlijst voor vertegenwoordiging 2021' vast te stellen;  

4. de 'Machtigingenlijst voor vertegenwoordiging', vastgesteld op 17 december 2019, in 

te trekken.  

 

 

 


