
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 december t/m 14 december 2021 

 
Datum aanmaak: 14 december 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021089578 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 december 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 1 t/m 7 december 2021 vast te 

stellen;  

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

van 1 t/m 7 december 2021 vast te stellen.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021089157 

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift van de eigenaar van Kerkstraat 2 

te Asten tegen de opgelegde last onder dwangsom 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. overeenkomstig het advies van de Bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift 

tegen het besluit van 1 juni 2021, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd, 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

2. de gestelde begunstigingstermijn te herroepen en deze te stellen op 20 weken na 

de bekendmaking van de beslissing op bezwaar;  

3. voor het overige het besluit van 1 juni 2021 ongewijzigd in stand te laten.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021088585 

Onderwerp: Aanvullende dienstverlening Senzer 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  akkoord te gaan met extra ureninzet participatiecoach Senzer met 0,4 fte in 

2022;  

2.  in te stemmen met de kostprijs van € 40.386,= over tijdvak 2022, te voldoen uit 

de interne order 96062310000 "Basisvoorziening Asten-Someren";  

3.  dit bedrag middels een subsidiebeschikking beschikbaar te stellen aan Senzer;  

4.  daarnaast een extra werkbudget van € 5.000,= te reserveren;  

5.  de subsidie over tijdvak 2021 definitief vast te stellen.  

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021087695 

Onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: afvalledigingen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het aantal ledigingen waarvoor  

inwoners in 2022 kwijtschelding kunnen krijgen vast te stellen op 6 restcontainers/- 

emmers en 7 GFT containers/-emmers.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021089539 

Onderwerp: Beleidsregels Wet inburgering 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de beleidsregels Wet inburgering  

2021 gemeente Asten vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021083854 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 (definitief) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 definitief vast te stellen;  

2. de memo 'uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 definitief' aan te bieden 

aan de commissie Burgers op 10 januari 2022.  

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2021084086 

Onderwerp: Beheerregeling basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 

2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  vast te stellen de beheerregeling basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 

2021;  

2.  in te trekken de beheerregeling basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 

2019.  

 

Bezwarencommissie 

Zaaknummer: 2021084852 

Onderwerp: Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie per 1 januari 2022 

voor een periode van vier jaar 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het lid van de  

bezwaarschriftencommissie met ingang van 1 januari 2022 te herbenoemen voor een  

periode van vier jaar. 

 

 

 

 

 



 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2021084920 

Onderwerp: Het plaatsen van Zonnepanelen op het verenigingsgebouw 

'Mariaschool' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in stemmen met het monteren van zonnepanelen op de voormalige Mariaschool te 

Heusden;  

2. de daarvoor vereiste omgevingsvergunning aan te vragen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021084467 

Onderwerp: Principeverzoek bestemmingsherziening Julianastraat/Emmastraat 

PV21-0945 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geen medewerking te verlenen aan  

het plan om de bestemming 'Dienstverlening' op het pand aan de kruising van de  

Julianastraat met de Emmastraat te Asten te vestigen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021022535 

Onderwerp: Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de RREW-gelden uit te geven op de voorgestelde volgorde, waarbij eerst de 

huurders worden benaderd en daarna - fasegewijs - de huiseigenaren;  

2. voor de uitvoering een overeenkomst aan te gaan met Winst uit je woning: 

Samen inkopen B.V.;  

3. de operationeel directeur van Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. te 

machtigen de actie Waardebon energiebesparende maatregelen uit te voeren;  

4. in te stemmen met de bijgevoegde verwerkersovereenkomst;  

5. in te stemmen met de inhoud van de brief en flyer gericht aan huurders in de 

gemeente Asten over de actie.  

 

 

 


