
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 oktober t/m 5 november 2019 

 
Datum aanmaak: 5 november 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019065615 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 23 t/m 29 oktober 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 23 t/m 29 oktober 2019 vast te 

stellen; 

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

23 t/m 29 oktober 2019 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein  

Zaaknummer: 2019064937 

Onderwerp: Bezwaar definitief BUIG-budget 2019 / voorlopig BUIG-budget 

2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2019, met kenmerk 2019-

0000139136 (gebundelde uitkering Pw definitief 2019); 

2. een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2019, met kenmerk 2019-

0000140484 (gebundelde uitkering Pw voorlopig 2020); 

3. in beide procedures Bureau Berenschot te machtigen om namens de gemeente als 

procesvertegenwoordiger op te treden; 

4. bijgevoegde procesbesluiten te ondertekenen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019061411 

Onderwerp: Principeverzoek Waardjesweg 84. 

 

Besluit: 

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

aan de gevraagde omschakeling van een agrarisch bedrijf naar wonen met statische  

opslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019065741 

Onderwerp: Evaluatie Innovatiehuis de Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met bijgevoegde evaluatie; 

2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmemo. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019064412 

Onderwerp: Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 vast te stellen; 

2. de volgende voorwaarde te verbinden aan de vaststelling van het programma en 

overzicht: 

a. Na ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw op de locatie Varendonck stelt 

Stichting Prodas de bestaande schoolgebouwen en daarbij behorende terreinen 

van de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover buiten gebruik; 

3. in te stemmen met het verzoek voor bekostiging van bouwvoorbereiding van de 

vervangende bouw op de locatie Varendonck; 

4. het verzoek voor bekostiging van bouwvoorbereiding van de vervangende bouw op 

de locatie Loverbosch af te wijzen. 

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019063553 

Onderwerp: Beleidsregels briefadres gemeente Asten 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de beleidsregels  

briefadres gemeente Asten 2019. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019057970 

Onderwerp: Vaststellen regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente 

Asten 2020 en vaststellen hersteltarieven 2020 behorende bij 

handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2020 vast te stellen; 

2. de hersteltarieven 2020 vast te stellen behorende bij het handboek kabels- en 

leidingen gemeente Asten 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financiën 

Zaaknummer: 2019065568 

Onderwerp: Liquiditeitenplanning 2019-2023. 

 

Besluit: 

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

te nemen van de informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning  

2019-2023 en dit als informerend voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie  

AZC van 28 november 2019. 

 

 

 


