
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 mei t/m 25 mei 2021 

 
Datum aanmaak: 26 mei 2021 

 

MT 

Zaaknummer: 2021032813 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 12 t/m 18 mei 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 12 t/m 18 mei 2021 vast te stellen;  

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

12 t/m 18 mei 2021 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021032883 

Onderwerp: Ondertekenen Landelijk Convenant Vroegsignalering 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met ondertekening van het Landelijk Convenant Vroegsignalering;  

2. wethouder Spoor te machtigen om namens de gemeente Asten het Landelijk 

Convenant Vroegsignalering te ondertekenen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021027276 

Onderwerp: Concept beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het college neemt kennis van het concept beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027.  

2. het presidium te verzoeken bijgevoegd commissievoorstel op de agenda van de 

commissie Burgers van 21 juni 2021 te plaatsen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021030218 

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Senzer 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de ontwerpbegroting 2022 Senzer inclusief meerjarenraming 2023-2025 voor 

zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel;  

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

Burgers van 21 juni 2021 en de agenda van de raad van 6 juli 2021.  

 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021030211 

Onderwerp: Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van het 'Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020' en het 

jaarverslag ter kennisname te brengen van de commissie Burgers.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021020864 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst C2000 randapparatuur (portofoons) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 

de politie voor de bruikleen van C2000 randapparatuur;  

2. in te stemmen met het dossier van afspraken (DVA) horende bij de DVO.  

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021031539 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar en opleggen last onder dwangsom 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. overeenkomstig het advies van de Bezwaarschriftencommissie - het bezwaarschrift 

tegen ons herroepen en bij besluit van 12 maart 2021 aangevulde besluit van 17 

november 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

2. ons herroepen en bij besluit van 12 maart 2021 aangevulde besluit van 17 november 

2020:  

a. te herroepen door 'en als afhankelijke woonruimte' te verwijderen, zodat de 

last als volgt luidt: het gebruik van de woonunit als zelfstandige woning in 

strijd met artikel 18.4.1 onder e van het bestemmingsplan 'Buitengebied Asten 

2016' te beëindigen en beëindigd te houden (overtreding van artikel 2.1 lid 1 

onder c van de Wabo);  

b. te verbeteren door onze motivering in ons besluit van 12 maart 2021 voor het 

intrekken van het tweede deel van de op 17 november 2020 opgelegde last in 

die zin te wijzigen dat wij achteraf bezien dit tweede deel van de op 17 

november 2020 opgelegde last ten onrechte hadden opgelegd;  

c. aan te vullen met de last om binnen vier weken na de dag van de 

bekendmaking van dit besluit de overtreding van artikel 2.1 lid 1 onder c van 

de Wabo te beëindigen en beëidigd te houden (door de, ten behoeve van het 

gebruik van de woonunit als zelfstandige woning, in strijd met artikel 18.2.1 

onder a van het 'Buitengebied Asten 2016' in deze woonunit aangebrachte 

woonvoorzieningen, zoals een keuken en sanitaire voorzieningen, te 

verwijderen en verwijderd te houden), onder oplegging van een dwangsom 

van € 15.000,= ineens;  

d. voor het overige ongewijzigd in stand te laten, waarbij wij de 

begunstigingstermijn verlengen tot vier weken na de dag van de 

bekendmaking van dit besluit;  

3. het verzoek om vergoeding in de proceskosten, gemaakt in de bezwaarfase, toe te 

wijzen voor een bedrag van € 1.050,=;  

4. de gevraagde vergoeding voor de kosten van de door de bewoners van Achterbos 8 

te Asten ingeschakelde deskundige toe te kennen voor een bedrag van € 511,23 

inclusief BTW. 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021030727 

Onderwerp: Jaarverslag gemeente Asten VTH 2020 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het jaarverslag VTH 2020 vast te stellen;  

2. het Jaarverslag VTH 2020 ter kennisname aan de commissie AZ&C te sturen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021024811 

Onderwerp: Vervangen glascontainers en bijplaatsen luiercontainer 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

conform het voorstel de glascontainers te vervangen en een extra container voor 

incontinentiemateriaal te plaatsen.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021031316 

Onderwerp: Begroting 2022 en meerjaren begroting 2023-2025 GRR Blink 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 GRR Blink ter kennis te brengen 

aan de raad. 

  

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021030978 

Onderwerp: Vaststellen straatnaam 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

een keuze te maken voor een straatnaam tbv uitbreidingsplan Kloosterstraat in Ommel 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021030574 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2021-1' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan 'Asten 

Verzamelplan 2021-1' te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 22 juni 

2021 en op de agenda van de Raad van 6 juli 2021. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021027065 

Onderwerp: Verzoek om medewerking verbeteren dekking C2000 netwerk 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

onder voorwaarden in te stemmen met de locatie aan het Laagveld voor het plaatsen 

van een C2000 mast.  

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021030437 

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2021-2' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2021-2";  

2. het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten;  

3. het presidium te verzoeken het voorontwerp bestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 22 juni 2021.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021027371 

Onderwerp: Herstelbesluit bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-1' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019-1' opnieuw 

vast te stellen;  

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

Ruimte van 22 juni 2021 en de agenda van de raad van 6 juli 2021.  

 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2021031027 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Stichting Prodas - Gemeente Asten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting 

Prodas en de gemeente Asten;  

2. in te stemmen met de concept-huurovereenkomst tussen Norlandia en de gemeente 

Asten;  

3. het verlenen van mandaat aan wethouder Bankers om kleine wijzigingen (wijzigingen 

die het doel achter de overeenkomst en de gemaakte hoofdafspraken niet in de weg 

staaN) in de overeenkomst te accoderen om ze beide definitief te kunnen maken.  

 

De burgemeester besluit op grond van artikel 171 lid 2 van de gemeentewet om:  

4. wethouder Bankers te machtingen om de af te sluiten overeenkomst te 

ondertekenen.  

5.  

Bezwarencommissie 

Zaaknummer: 2021030860 

Onderwerp: Herbenoeming lid van de bezwaarschriftencommissie per 1 juni 

2021 voor een periode van vier jaar. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het lid van de bezwaarschriftencommissie met ingang van 1 juni 2021 te herbenoemen 

voor een priode van vier jaar.  

 

  



 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2021032914 

Onderwerp: Financiële ontwikkelingen aansluiting ICT NML en aanvraag 

dekkingsreserve ter financiering van de eenmalige transitiekosten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. door middel van het bijgevoegde raadsvoorstel de gemeenteraad te informeren over 

de financiële ontwikkelingen omtrent de aansluiting bij ICT NML;  

2. een eenmalige dekkingsreserve aan de gemeenteraad te vragen ter hoogte van 

€487.000,-- ter financiering van de eenmalige transitiekosten;  

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

Algemene Zaken & Control van 24 juni 2021 en de agenda van de raad van 6 juli 

2021.  

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021029702 

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 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 24 juni 2021 en de raad van 6 juli 2021.  

 


