
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 november t/m 26 november 2019 

 
Datum aanmaak: 26 november 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019069922 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 november 

2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 13 t/m 19 november 2019 vast 

te stellen; 

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

13 t/m 19 november 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019065755 

Onderwerp: Zorg voor later. 

 

Besluit: 

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

 'Zorg voor later' en de hiervoor benodigde middelen als participatiesubsidie beschikbaar 

 te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019068933 

Onderwerp: Subsidieverlening NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020. 

 

Besluit: 

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

subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 gemeente Asten' aan stichting Prodas en  

stichting PlatOO respectievelijk een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van NT2  

onderwijs in het schooljaar 2019-2020 van € 17.600,= en € 2.400,=.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019069259 

Onderwerp: Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vast te stellen de notitie 'Gebundelde Uitkering 2019' van Senzer; 

2. de raad middels bijgevoegde notitie te informeren over de analyse en maatregelen 

om tot een tekortreductie te komen;  

3. het presidium te verzoeken de notitie te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers van 13 januari 2020 en op de agenda van de raad van 4 februari 2020. 



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019068885 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst werkgeverschap Jeugd behorende 

bij besluit werkgeverschap jeugd van juli 2019 (zaaknummer 

2019041694)  (plustaak).. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst werkgeverschap jeugd met 

bijlagen; 

2. de algemeen directeur Peelgemeenten te mandateren voor het ondertekenen van de 

overeenkomst middels bijgesloten machtiging.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019062861 

Onderwerp: Principeverzoek oprichten camperplaats Kleine Heitrak 30 te Asten. 

 

Besluit: 

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

verlenen aan het verzoek om camperplaatsen op te richten aan de Kleine Heitrak 30 te  

Asten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019068975 

Onderwerp: Verkoop percelen D 3040 en D 3528 aan de provincie Noord-

Brabant ten behoeve van de PAS-opgave voor de Groote Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de pachtbeëindigingsovereenkomst met de huidige pachter van 

het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie D, nummer 3476; 

2. in te stemmen met de pachtwijzigingsovereenkomst met de huidige pachter van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie D, nummer 3528, dusdanig dat 

het te verpachten perceel wijzigt in het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, 

sectie D, nummer 3476; 

3. in te stemmen met de verkoop van het bloot eigendom van het perceel kadastraal 

bekend gemeente Asten, sectie D, nummer 3040 en het volle eigendom van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie D, nummer 3528 aan de provincie 

onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande koopovereenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Control 

Zaaknummer: 2019066368 

Onderwerp: Opzet governance vernieuwd gemeenschapshuis Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de voorgestelde lijn qua ontwerp van de governance vernieuwd 

gemeenschapshuis Asten zodat deze door de interne projectgroep samen met 

werkgroep visie en exploitatie verder uitgewerkt kan worden.  

2. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel 2019069903 en het presidium te 

verzoeken om dit voorstel rechtstreeks door te geleiden naar de raadsvergadering 

van 10 december 2019 waarmee de raad wordt gevraagd om instemming tot 

wijziging van beslispunt 5 uit het raadsbesluit van 16 april 2019 op het onderdeel 

verwerving eigendom (niet via apart op te richten vastgoedstichting maar door 

rechtstreeks het eigendom op de balans van de gemeente Asten te zetten).  

3. wethouder J. Spoor te mandateren om - na vaststelling door het college van B&W van 

de inhoud van de af te sluiten overeenkomsten (o.a. koop, verhuur) - de af te sluiten 

overeenkomsten te ondertekenen namens de burgemeester. 

 

 


