
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 september t/m 21 september 2021 
 
Datum aanmaak: 21 september 2021 

 

 
MT 

Zaaknummer: 2021066135 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 8 t/m 14 september 2021 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 8 t/m 14 september 2021 vast te 

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

8 t/m 14 september 2021 vast te stellen.  
 

 
MT 

Zaaknummer: 2021067233 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. gemeenschapshuis  
(SV 2021-2) 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de  
beantwoording van de schriftelijke vragen aan het college (SV 2021-2) m.b.t. het  

gemeenschapshuis en deze door te geleiden naar commissie/raad.  
 

 

Veiligheid 
Zaaknummer: 2021064758 

Onderwerp: Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling VRBZO 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit onder voorbehoud van toestemming  

van de gemeenteraad in te stemmen met het treffen van een gewijzigde  
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost volgens bijgevoegde  

concept-regeling (GR VRBZO).  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021060738 

Onderwerp: Afvalstoffenverordening Asten 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken "Afvalstoffenverordening Asten 2021" te plaatsen op de 

agenda van de commissie Ruimte van 19 oktober 2021 en de agenda van de raad 
van 2 november 2021;  

2. het "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Asten 2021" vast te stellen onder 
voorbehoud van vaststelling van de "Afvalstoffenverordening Asten 2021" door de 

raad.  



 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021063408 

Onderwerp: Deelnemersovereenkomst SVn 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de gewijzigde deelnemersovereenkomst van Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting (SVn) die ingaat per 1 januari 2022 en deze te ondertekenen;  
2.  in te stemmen met het verwerken van de vaste beheervergoeding in de tussentijdse 

rapportage 2022.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021065037 
Onderwerp: Addendum op de "Overeenkomst ICT oplossing t.b.v. VTH-

applicatie Asten" tussen gemeente Asten en Genetics BV. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het "Addendum  
m.b.t. de overeenkomst ICT oplossing t.b.v. VTH-applicatie" van september 2021 en tot  

ondertekening over te gaan.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021047880 

Onderwerp: Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven, onder voorbehoud van instemming van de 

gemeenteraad;  
2. het presidium te verzoeken het voorstel voor de (technisch) gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven te agenderen voor de 

vergadering van de commissie AZC van 21 oktober 2021 en de vergadering van de 
gemeenteraad van 2 novembe 2021;  

3. anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) 

aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.  
 

 
Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021064861 

Onderwerp: Tussentijdse rapportage najaar 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   de tussentijdse rapportage najaar 2021 vast te stellen;  
2.   de begroting 2021 te wijzigen conform advies;  

3.   het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op de agenda's van de  
      commissie AZC van 21 oktober 2021 en de raad van 2 november 2021.  

  



 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021043780 

Onderwerp: Alleenrecht Senzer 2022 + optioneel 2023/2024 conform huidige 
bestekduur 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. het uitsluitend recht te vestigen voor Senzer voor onderhoud aan de gemeentelijke 

groenvoorzieningen;  

2. dit uitsluitend recht te begrenzen in oppervlakte en omvang van werkpakket en tijd 
zoals beschreven in het bestek OW-2021-B;  

3. dit uitsluitend recht te beperken tot de looptijd van het bestek;  
4. dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022;  

5. een kopie van dit besluit te zenden aan:  
- Senzer  

 
 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021004095 
Onderwerp: Correctie verwijzing komgrens in Nota hondenbeleid 2017 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de tekstuele  
wijziging in het Nota hondenbeleid 2017. Dit door de beleidsomschrijving in het  

hondenbeleid betreft het hanteren van de planologische bebouwde komgrens bij het  
innen van hondenbelasting te wijzigen naar de komgrens conform de wegenverkeerswet  

(artikel 3.4, 3.6 en 3.6.2). 

 
 


