
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 november t/m 30 november 2021 
 
Datum aanmaak: 1 december 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021083351 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 17 t/m 23 november 2021 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  de besluitenlijsten van het college van B&W van 17 t/m 23 november 2021 vast te 
stellen;  

2.  de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
17 t/m 23 november 2021 vast te stellen.  

 
 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021082328 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning met kenmerk Z21-

0654 voor het verbouwen van een woning aan Sommerscamp 6 te 
Asten 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. ten aanzien van het bezwaar met kenmerk 2021061019 tegen het besluit van  

29 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 bezwaar met kenmerk 2021061638 tegen het besluit van 29 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. 

 
 

Financieel Beleid en Belastingen 
Zaaknummer: 2021082538 

Onderwerp: Kennisnemen van de Liquiditeitenprognose 2021-2025 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken kennis  

te nemen van de informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief  

Liquiditeitenprognose 2021-2024 en te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van 
13 januari 2022.  

 



 

 
Burgerzaken 

Zaaknummer: 2021079958 
Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. benoemen leden van het hoofd- c.q. centraal stembureau voor de periode 1 januari 

2022 tot 1 januari 2026;  

2. ontslag verlenen per 1 januari 2022 aan de leden van het huidige hoofd c.q. 
centraal stembureau;  

3. het gemeentehuis van Asten aan te wijzen als locatie waar het hoofd, centraal en 
gemeentelijke stembureau zitting houdt;  

4. benoemen leden van het gemeentelijk stembureau;  
5. de volgende personen kunnen vanaf 1 januari 2022 geen lid zijn van het 

stembureau, het gemeentelijk stembureau of het hoofd- c.q. centraal stembureau:  
a. kandidaat en zittende raads- en commissieleden van de gemeente Asten  

b. kandidaat en zittende volksvertegenwoordigers voor de verkiezingen voor het  

 vertegenwoordigende orgaan waarin zij zitting hebben of verkiesbaar zijn.  
6. in te stemmen met Van Hoek als locatie waar (indien mogelijk) de verkiezingsavond 

wordt georganiseerd.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021081456 
Onderwerp: Heksenroute 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de intentie uit te spreken voor deelname aan de Heksenroute;  
2. de raad voor te stellen om een eenmalige bijdrage van € 5.000,- beschikbaar te 

stellen voor de ontwikkeling van de Heksenroute.;  
3.     het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers van 10 januari 2022 en de raad van 25 januari 2022.  
 

 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021082874 

Onderwerp: Vaststellen beleidsregels misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   de beleidsregels Misbruik en Oneigenlijk gebruik Tozo Asten vast te stellen;  
2.   de beleidsregels Misbruik en Oneigenlijk gebruik Tozo Asten met terugwerkende  

       kracht in te laten gaan vanaf 1 januari 2021.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021081286 

Onderwerp: Informeren n.a.v. Q3 GR Peelgemeenten 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de memo 'informatie Q3 GR  

Peelgemeenten 2021' aan te bieden aan de commissie Burgers op 10 januari 2022.  

 


