
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 maart t/m 2 april 2019 

 
Datum aanmaak: 3 april 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019019529 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 20 t/m 26 maart 2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 20 t/m 26 maart 2019 vast te 

stellen; 

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

van 20 t/m 26 maart 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019014485 

Onderwerp: Verzoek Voedselbank Deurne om een bijdrage in de 

exploitatiekosten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Voedselbank Deurne een bijdrage in de exploitatiekosten toe te kennen van  

€ 8.168,42, gebaseerd op het aantal gezinnen dat per 1 januari 2019 gebruik maakt 

van de Voedselbank; 

2. De bijdrage van € 8.168,42 ten laste te brengen van de post Maatschappelijke 

participatie.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019017910 

Onderwerp: Subsidiëring regulier peuterwerk en voorschoolse educatie 

gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de notitie  

'Subsidiëring regulier peuterwerk en voorschoolse educatie gemeente Asten' en deze ter  

kennisname te brengen van de commissie Burgers.      

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019018317 

Onderwerp: Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Beleidsregels Leerlingenvervoer 2019 vast te stellen; 

2. de Beleidsregels Leerlingenvervoer 2017 in te trekken.  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019017863 

Onderwerp: Regionale samenwerking Omgevingswet: Speelhuismanifest. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het Speelhuismanifest inzake regionale samenwerking 

Omgevingswet; 

2. de gemeentesecretaris mandaat te geven om dit manifest te ondertekenen. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019019752 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van 

de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; 

2. onder voorbehoud van instemming door de raad een voorlopige reactie te geven op 

de ontwerpbegroting en meerjarenraming; 

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

Algemene Zaken & Control van 9 mei 2019 en de agenda van de raad van  

21 mei 2019. 

 

 


