
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 december t/m 21 december 2021 

 
Datum aanmaak: 21 december 2021 

 

 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021093756 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 december 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 8 t/m 14 december 2021 vast te 

stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 8 

t/m 14 december 2021 vast te stellen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021092987 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal Expertisenetwerk 

(BEN), 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal Expertisenetwerk 

(BEN), zodat middelen vanuit het Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd 

Brabant/Zeeland voor het verder door ontwikkelen van het Regionaal ExpertTeam, in 

samenhang met regionaal aanbod complexe problematiek, voor de regio Zuidoost 

Brabant ingezet kunnen worden;  
2. wethouder Richters van de gemeente Eindhoven de volmacht te verlenen om namens 

de gemeente ASTEN de 'samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal 

Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland en vertegenwoordiging van gemeenten/ 

Regionale ExpertTeams' geldend voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 

december 2022' te ondertekenen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021093223 

Onderwerp: Instemmen met memo over 2e begrotingswijziging 2021 Senzer 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde memo over de begrotingswijziging 2021 van Senzer 

en deze ter informatie aan te bieden aan de Commissie Burgers en de gemeenteraad;  

2. de memo hiertoe door te geleiden naar de vergadering van de commissie Burgers op 7 

februari 2022. 

 

 

 

  



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021089116 

Onderwerp: Nadere regel subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Nadere regel subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2022' vast te stellen;  

2. akkoord te gaan met bijgevoegde brief aan de 'Adviesraad Sociaal Domein Asten';  

3. de commissie Burgers op 10 januari 2022 via een memo te informeren over de 

    aanpassing in de nadere regel.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021093726 

Onderwerp: Subsidieverlening Onis Welzijn taken inburgering 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan Onis Welzijn over tijdvak 2022 de volgende aanvullende (voorlopige) subsidie 

te verlenen ter uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering:  

a. € 4.752,= voor de uitvoering van de PVT  

b. € 3.749,= voor budgetteringscursus  

c. € 12.000,= voor de uitvoering van de Z-route  

d. € 2.233,= voor pluspakket taaloefengroep  

2. de subsidie te bekostigen uit de nog te ontvangen SPUK-uitkering en 

Integratie-uitkering voor de uitvoeringskosten;  

3. de bedragen middels de integrale subsidiebeschikking aan Onis Welzijn 

beschikbaar te stellen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021081431 

Onderwerp: Extra inzet jongerenwerk Onis en maatschappelijk werk LEVgroep 

2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met een incidentele verhoging in 2022 van de subsidie van LEVgroep 

(€42.300,-);  

2. in te stemmen met een incidentele verhoging in 2022 van de subsidie voor het 

jongerenwerk van Onis (€ 29.640,-). 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021090119 

Onderwerp: 1e Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en 

IOAZ gemeente Asten 2018 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de 1ewijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en 

IOAZ gemeente Asten 2018;  

2. de wijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd 

raadsvoorstel;  

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

Burgers van 7 februari 2022 en de agenda van de raad van 22 februari 2022.  



 

 

 

 
 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021090424 

Onderwerp: Beslissingen op de bezwaren tegen de besluiten van 26 juli 2021 

en 18 augustus 2021 met kenmerk Z21-0446 en Z21-0772 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. ten aanzien van het bezwaarschrift met kenmerk 2021064491 tegen het besluit van 

26 juli 2021: 

a. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

b. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

c. het primaire besluit ongewijzigd in stand te houden; en  

d. het verzoek om de vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  

 

2. ten aanzien van het bezwaarschrift met kenmerk 2021064464 tegen het besluit van 

18 augustus 2021: 

a. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

b. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

c. het primaire besluit ongewijzigd in stand te houden; en  

d. het verzoek om de vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  

 

3. ten aanzien van het bezwaarschrift met kenmerk 2021069425 tegen het besluit van 

18 augustus 2021: 

a. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

b. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

c. het primaire besluit ongewijzigd in stand te houden; en  

d. het verzoek om de vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  

 

4. ten aanzien van het bezwaarschrift met kenmerk 2021068595 tegen het besluit van 

18 augustus 2021: 

a. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

b. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; en  

c. het primaire besluit ongewijzigd in stand te houden. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021090308 

Onderwerp: Besluit afhandelingsbrief CA20-0775 Wilhelminastraat 24 te Asten 

(Het Patersklooster) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met bijgevoegde 

brief "conceptaanvraag - afhandeling".  

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021089009 

Onderwerp: Werkprogramma 2022 ODZOB 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het Werkprogramma 2022 Asten ODZOB;  

2. de burgemeester te verzoeken de gemeentesecretaris en wethouder Omgevingsdienst 

    te machtigen het Werkprogramma te tekenen.  

 

 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2021089822 

Onderwerp: Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021 - 2023 en 

Beveiligingsplan Suwinet 2021 - 2023 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021 - 2023 vast te stellen;  

2. het Beveiligingsplan Suwinet 2021 - 2023 vast te stellen;  

3. het Informatiebeveiligingsbeleid 2018 - 2020 in te trekken.  

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021091731 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Veiligheid Asten/Someren 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de voorliggende Dienstverlenings- overeenkomst Veiligheid 

Asten/Someren december 2021; 

2. de dienstverleningsovereenkomst door burgemeesters gezamenlijk te ondertekenen.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021091051 

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift van de eigenaar van Gezandebaan 

52 te Heusden gemeente 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 17 augustus 2021, waarbij een last onder dwangsom is 

opgelegd, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

2. het besluit van 17 augustus 2021 in stand te laten, de last nader te preciseren en de 

wettelijke grondslag aan te vullen;  

3. de gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021091748 

Onderwerp: Opdracht juridisch advies tbv toeristenbelasting met Van den 

Bosch & Partners verlengen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de opdracht voor het juridisch  

advies ten behoeve van de toeristenbelasting te verlengen met Van den Bosch & Partners  

en hiermee af te wijken van het inkoopbeleid van de gemeente Asten.  

 

 

 

 

 

 

 

 


