
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 juni t/m 22 juni 2021 

 
Datum aanmaak: 22 juni 2021 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021041584 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 9 t/m 15 juni 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 9 t/m 15 juni 2021 vast te stellen;  

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

9 t/m 15 juni 2021 vast te stellen. . 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021034617 

Onderwerp: De aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

winkel te Voorste Heusden 10 te verlenen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de Wet algemene  

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor  

maximaal 7 jaar voor de gehele (+/-2700 meter) locatie Voorste Heusden 10 (voormalig  

Groenrijk) onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken  

van deze beschikking omgevingsvergunning voor de activiteit RO.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020073693 

Onderwerp: Omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten Waardjesweg 

80. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk bouwen van een logiesgebouw 

voor arbeidsmigranten aan Waardjesweg 80;  

2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021041888 

Onderwerp: Voorjaarsnota 2022. 

 

Besluit: 

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

Voorjaarsnota 2022 te plaatsen op de agenda van de raad van 20 juli 2021.  

 

 

 



 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2021036821 

Onderwerp: Introductie nieuw model Nederlandse identiteitskaart aanpassing 

leges. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vast te stellen de verordening tot  

eerste wijziging van de Legesverordening gemeente Asten 2021. 

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021040108 

Onderwerp: Overeenkomst omtrent privacy i.v.m. verwerking van 

persoonsgegevens door Blink (Gemeenschappelijke Regeling) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde hoofdovereenkomst inclusief de bijlagen;  

2. het verwerkingenregister (juni 2021) voor kennisgeving aan te nemen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021038331 

Onderwerp: Besteding corona compensatiemiddelen Sociaal Domein 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de genoemde voorstellen voor het besteden van de corona 

compensatiemiddelen Sociaal Domein à € 131.461,-;  

2. in te stemmen met het reserveren van het restant aan middelen voor 

coronacompensatie à € 43.294,- gedurende het jaar 2021.  

 


