
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 februari t/m 9 februari 2021 

 
Datum aanmaak: 9 februari 2021 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2021007060 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 januari t/m 2 februari 
2021. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 27 januari t/m 2 februari 2021 vast 
te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
27 januari t/m 2 februari 2021 vast te stellen.  

 
 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021003376 
Onderwerp: Subsidieverlening regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse 

educatie 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de 'Nadere regel  

subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten  
2020' aan Korein, Norlandia en Ziezo een subsidie voor 2021 toe te kennen van  

respectievelijk € 124.026,61, € 87.001,85 en € 3.084,28. 

 
 

Sociaal Domein  
Zaaknummer: 2021005460 

Onderwerp: Machtigingsbesluit Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 

gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire; 
2. akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader 
van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 

(onder)gemachtigde. 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021007163 
Onderwerp: Presentatie Onis Welzijn 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  
presentatie van Onis Welzijn 2021 op de agenda te plaatsen van de commissie Burgers  

van 22 februari 2021. 
 

 

Juridische Zaken 
Zaaknummer: 2021006521 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar over ons besluit van 22 oktober 2020, 
waarbij het Wob-verzoek voor (onder meer) het projectplan L.S.I. 

werd afgewezen. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit om het bezwaarschrift kennelijk  

niet-ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie. 

 
 

Juridische Zaken 
Zaaknummer: 2021006594 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar over het besluit van 11 augustus 2020, 
waarbij het Wob-verzoek voor (onder meer) stukken 

handhavingsactie percelen P1259, P1260 en P1264 gedeeltelijk is 
toe- en gedeeltelijk is afgewezen.. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover we de gevraagde informatie over 

de handhavingsactie op de percelen P1259, P1260 en P1264 niet verstrekten aan 
bezwaarmaker; 

3. de stukken over de handhavingsactie op de percelen P1259, P1260 en P1264 alsnog 
geanonimiseerd te  verstrekken; 

4. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren; 

5. het besluit van 11 augustus 2020 in stand te laten, met aanvulling van de motivering 
zoals in de beslissing op bezwaar staat;  

6. de gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen, omdat niet is gebleken van 
bijstand door een professionele rechtsbijstandsverlener.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021002629 

Onderwerp: Groot burgerinitiatief Ommel 1000+. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen en in te stemmen met de concept dorpsvisie 'De kracht van 

verbinding' als uitwerking van de het burgerinitiatief Ommel 1000+; 
2. de concept dorpsvisie door middel van een presentatie door de dorpsraad Ommel 

(i.s.m. ambtenaren) aan de raad voor te leggen; 
3. aan de raad te verzoeken om in te stemmen met de concept dorpsvisie en de 

uitvoering ervan nader te laten uitwerken door de dorpsraad en het college. 



 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020036455 
Onderwerp: Principeverzoek oprichten hotel parkeerplaats recreatiepark 

Prinsenmeer. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen medewerking te 

verlenen aan de bouw van een hotel op de parkeerplaats van recreatiepark Prinsenmeer 

te Ommel. 
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021006357 
Onderwerp: Verduidelijking omgevingsvergunning voor een aan huis gebonden 

bedrijf op Driehoekstraat 6 te Asten op verzoek appellante. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1.  de beschikking van 08-10-2019 met de verduidelijking vast te stellen; 

2.  deze beschikking aan de rechtbank Oost-Brabant bekend te maken. 
 

 
 

 


