
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 31 maart t/m 6 april 2021 

 
Datum aanmaak: 6 april 2021 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021020742 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 24 t/m 30 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 24 t/m 30 maart 2021 vast te 
stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
24 t/m 30 maart 2021 vast te stellen.  

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021017816 

Onderwerp: Optimaliseren proces grote burgerinitiatieven. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
· De spelregels / procesaanpak en beschikbare budgetruimte voor de kleine 

burgerinitiatieven (< 5.000 euro) intact te laten omdat uit de praktijk blijkt dat de 
aanpak prima werkt.  

· In te stemmen met de voorgestelde procesaanpassing voor de afhandeling van 
nieuwe grote burgerinitiatieven (> 5.000 euro), dit betekent: 

o Procesaanpassing: een initiatief via het college aan de raad voorleggen i.p.v. 

rechtstreeks bij de raad. Dan tevens een advies vanuit het college toevoegen 
inclusief financieringsvoorstel en procesvoorstel.  

o Normering: vanaf 2022 een vast bedrag per jaar te reserveren voor de grote 
burgerinitiatieven van 150.000 euro per jaar. Als maximale bijdrage voor co-

financiering een bedrag van 50.000 euro per initiatief hanteren. De financiële 
benodigde ruimte van deze structurele post van 150.000 euro per jaar 

integraal afwegen bij de voorjaarsnota 2021 t.o.v. andere gemeentelijke 
wensen en autonome ontwikkelingen. De definitieve keuze derhalve maken bij 

de vaststelling van de begroting 2022. 

· Voor de lopende burgerinitiatieven processiepark Ommel en Vorstermansplein 
Heusden per initiatief een eenmalig bedrag van 100.000 euro opnemen in de 

voorjaarsnota 2021 (verdeeld over 2022 en 2023). De financiële benodigde ruimte 
van deze incidentele post integraal afwegen bij de voorjaarsnota 2021 t.o.v. andere 

gemeentelijke wensen en autonome ontwikkelingen. De definitieve keuze derhalve 
maken bij de vaststelling van de begroting 2022. 

. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel via de commissie AZC van 29 april 
2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad van 18 mei 2021.   

 

Wethouder J. Spoor stemt in met het voorstel behoudens het besluit onder bullit 3. 
 

 
 



 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2021020762 
Onderwerp: Ontwerp begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de Ontwerp begroting 2022 VRBZO; 

2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp begroting 2022 VRBZO; 
3. het presidium te verzoeken dit stuk te plaatsen op de agenda van de commissie AZC 

van 29 april 2021 en de agenda van de raad van 18 mei 2021; 

4. de financiële consequenties van de Ontwerp begroting 2022 VRBZO mee te nemen 
bij de voorjaarsnota. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021020140 

Onderwerp: Inzet van taalcoaching en cultuurspecialisten voor statushouders 
door Senzer. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. subsidie toe te kennen aan Senzer ad € 6.487 voor de voorzetting van taalcoaching 
aan statushouders en de inzet van cultuurspecialisten in de eerste helft van 2021; 

2. de subsidie te financieren uit restant Koolmeesgelden 2020; 
3. de subsidietoekenning bekend te maken door middel van bijgevoegde beschikking. 

 
 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021018322 
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR 

Peelgemeenten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-
2025 te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 26 april 2021 en op 

de agenda van de raad van 18 mei 2021; 

2. de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen. 
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021018702 
Onderwerp: Subsidievaststelling regulier peuterwerk en VVE 2020. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de subsidie regulier peuterwerk en  

VVE voor 2020 aan Norlandia definitief vast te stellen op € 61.613,73. Dit betekent dat  
Norlandia nog een bedrag te goed heeft van € 11.123,57. 

 
 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021018274 
Onderwerp: Concept programmabegroting 2022 GGD BZO. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de concept programmabegroting 2022 

2. het presidium te verzoeken de concept programmabegroting 2022 voor te leggen 
aan de commissie Burgers op 26 april 2021 en aan de gemeenteraad op 18 mei 2021 

3. om de raad te adviseren de bijgevoegde zienswijze in te dienen. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021015518 

Onderwerp: Verlengen termijn zonnepanelenproject De Groene Zone. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  in te stemmen met continuering van het zonnepanelenproject De Groene Zone tot  

1 april 2022 middels een addendum; 

2. het 3de tijdvak als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Zonnepanelenproject 
gemeente Asten 2017 vast te stellen van 1 april 2021 tot 1 april 2022. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021020142 

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan "Heusden Komgebied, wijziging 

Antoniusstraat ong.". 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit het wijzigingsplan "Heusden  

Komgebied, wijziging Antoniusstraat ong." vast te stellen. 
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021020895 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 ODZOB. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen; 
2. de gemeenteraad te adviseren het Algemeen Bestuur van de ODZOB mee te geven 

dat we verwachten met het Algemeen Bestuur gezamenlijk op te trekken in de 
aanloop naar de vaststelling van het Werkprogramma 2022 in december dit jaar; 

3. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 
Ruimte van 28 april 2021 en de raad van 18 mei 2021. 

  

Daarbij heeft de gemeente Asten bij de vaststelling van het Werkprogramma 2021 een 
reële begroting neergelegd wat we als financieel uitgangspunt kunnen hanteren voor het 

Werkprogramma 2022.  
 

 
 

 
 



 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021020426 
Onderwerp: BSOB Jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en 

ontwerpbegroting 2022. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 BSOB; 
2. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 BSOB; 

3. in te stemmen dat de ontwerpbegroting 2022 BSOB; 

4. de raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de 
ontwerpbegroting 2022 BSOB en deze aan het Algemeen Bestuur van de BSOB 

kenbaar te maken.  
 

 
 

 
 

 


