
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 juli t/m 13 juli 2021 
 
Datum aanmaak: 13 juli 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021047974 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 30 juni t/m 6 juli 2021. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 30 juni t/m 6 juli 2021 vast te 
stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
30 juni t/m 6 juli 2021 vast te stellen.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021045331 
Onderwerp: Aanlichten gemeentehuis en pand Schriks 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het aanlichten  
van het gemeentehuis met sfeerverlichting.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021048354 
Onderwerp: Opdrachtomschrijving en plan van aanpak Ontwikkelstrategie de 

Peel 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de opdrachtomschrijving en instemmen met de 90% versie van 
het voorgestelde plan van aanpak;  

2. in te stemmen met de conclusie dat voor de uitwerking van de Ontwikkelstrategie 

een extern bureau is vereist;  
3. in te stemmen met een verkenning van geschikte bureaus en kostenindicaties;  
4. in te stemmen met het dictum voor de besluitvorming tijdens de Ontwikkeldag op  

14 juli 2021.  
 
 

Bezwarencommissie 
Zaaknummer: 2021047926 

Onderwerp: Benoeming lid bezwaarschriftencommissie 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit een nieuw lid van de  
bezwaarschriftencommissie te benoemen per 1 augustus 2021 voor een periode van vier  

jaar. 



 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021047835 

Onderwerp: Subsidievaststelling regulier peuterwerk en VVE 2020 
 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de subsidie regulier peuterwerk en  

VVE voor 2020 aan Korein definitief vast te stellen op € 114.509,34. Dit betekent dat 
 Korein een bedrag dient terug te betalen van € 364,96.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021047563 

Onderwerp: Benoemen nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein Asten 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit met ingang van 1 juni 2021 twee  
nieuwe personen te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein Asten voor een  

periode van 4 jaar.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021008536 
Onderwerp: Compensatie leerlingenvervoer i.v.m. 2de lockdown periode 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit geen compensatie toe te kennen  

aan Alptax, i.v.m. het leerlingenvervoer, voor de 2delockdown. 
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021047084 
Onderwerp: Lokaal preventieakkoord 

 

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

Preventieakkoord. 
 

 
Veiligheid 

Zaaknummer: 2021044219 
Onderwerp: Beleidsregel Wet Bibob en overheidsopdrachten gemeente Asten 

2021 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de Beleidsregel Bibob  
en overheidsopdrachten gemeente Asten 2021.  

 
 

 


