
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 mei t/m 7 mei 2019 

 
Datum aanmaak: 9 mei 2019 

 

MT 

Zaaknummer: 2019028628 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 24 t/m 30 april 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 24 t/m 30 april 2019 vast te 

stellen; 

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

van 24 t/m 30 april 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019025593 

Onderwerp: Jaarverslag Kinderopvang 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het jaarverslag Kinderopvang 2018 vast te stellen; 

2. het vastgestelde jaarverslag ter kennisname door te geleiden naar de commissie 

Burgers van 12 juni a.s. en vervolgens in te dienen bij de Inspectie van het 

Onderwijs.  

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2019024516 

Onderwerp: Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO; 

2. de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO voor te leggen aan de raad;  

3. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 

VRBZO;  

4. de raad voor te stellen om de financiële gevolgen voor de gemeente Asten mee te 

nemen met de Voorjaarsnota 2019; 

5. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

Algemene Zaken & Control van 13 juni 2019 en de agenda van de raad van 25 juni 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019023505 

Onderwerp: Jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde) begroting 2019, 

begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 GR BLINK. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde)begroting 2019, begroting 2020 en 

meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 GR BLINK ter kennis te brengen van de raad; 

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

Ruimte van 11 juni 2019 en de agenda van de raad van 25 juni 2019. 

 


