
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 december t/m 17 december 2019 

 
Datum aanmaak: 17 december 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019075222 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 4  t/m 10 december 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 4 t/m 10 december 2019 vast 

te stellen; 

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

4 t/m 10 december 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019074130 

Onderwerp: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Nadere regels maatschappelijke 

ondersteuning 2020 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019072662 

Onderwerp: Dorpsondersteuning Ommel 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het inzetten van  

dorpsondersteuning in Ommel voor 4 uur per week van 1 januari 2020 t/m 31 december  

2020 en het bedrag van € 8.669,= te betalen uit de budgetten 'overige diensten lokaal  

gebiedsteam' en 'preventief jeugdbeleid'.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019072664 

Onderwerp: Vervolg besluitvorming implementatie Wet verplichte GGZ (Wvggz) 

en Wet zorg en dwang (Wzd) in Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het aangaan en ondertekenen van het convenant 

gegevensverwerking voor de uitvoering van het verkennend onderzoek Wvggz;  

2. de portefeuillehouder Sociaal Domein volmacht te verlenen om in het bestuurlijk 

overleg BW-MO-Wvggz namens uw college een stem uit te brengen over toetreding 

van een nieuwe convenantpartij. 

 

 



 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019075185 

Onderwerp: Subsidieverlening regulier peuterwerk en voor- en vroegschoole 

educatie periode 16 oktober tot en met 31 december 2019. 

 

Besluit: 

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

subsidiëring regulier peuterwerk en VVE gemeente Asten 2019' aan Korein en Norlandia  

een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van het regulier peuterwerk en VVE voor  

de periode 16 oktober tot en met 31 december 2019 van respectievelijk € 16.915,= en  

€ 8.661,=.  

 

 

Control 

Zaaknummer: 2019074536 

Onderwerp: Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2020 en extern Mandaat- 

en machtigingbesluit uitvoering Wvggz gemeente Asten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2020 vast te stellen; 

2. de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018 in te trekken; 

3. de geactualiseerde machtigingenlijst voor vertegenwoordiging gemeente Asten vast 

te stellen, onder intrekking van de bestaande machtigingenlijst van 12 juli 2018. 

4. het Mandaat- en machtigingbesluit uitvoering Wvggz gemeente Asten 2020 vast te 

stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019072904 

Onderwerp: Ontheffing verbod op doorverkoop voor bedrijfspand Florapark 39 

te Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit ontheffing te verlenen, ex artikel 11  

lid 4 van de koopovereenkomst, voor de doorverkoop van Florapark 39 te Asten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019075814 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Asten Parapluplan Wonen 2019". 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

vaststelling van het bestemmingsplan "Asten Parapluplan Wonen 2019 " te plaatsen op  

de agenda van de commissie Ruimte van 14 januari 2020 en op de agenda van de raad  

van 4 februari 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019073210 

Onderwerp: Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene 

daken. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

vast te stellen de volgende nadere regels: 

-   Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020; 

-   Stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020. 

 

 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2019074651 

Onderwerp: Invoering WNRA per 1-1-2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de cao gemeenten (en zijn opvolgers) vast te stellen per ingangsdatum  

1-1-2020; 

2. het lokaal personeelshandboek gemeente Asten vast te stellen en per 1-1-2020 

in werking te laten treden; 

3. gelijktijdig aan de invoering van de Cao gemeenten en het personeelshandboek 

gemeente Asten de CAR-UWO en bijbehorend lokaal beleid gemeente Asten in 

te trekken. 

4. alle medewerkers met een aanstelling bij de gemeente Asten, zowel tijdelijk als 

vast, te informeren over de overgang van hun rechtspositie van een aanstelling 

naar een arbeidsovereenkomst. 

 

 


