
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 oktober t/m 12 oktober 2021 
 
Datum aanmaak: 12 oktober 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021070929 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 29 september t/m  

5 oktober 2021 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 29 september t/m 5 oktober 2021 

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

29 september t/m 5 oktober 2021 vast te stellen.  
 

 

Financieel Beleid en Belastingen 
Zaaknummer: 2021071690 

Onderwerp: Begroting 2022 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  in te stemmen met de Begroting 2022;  
2.  het presidium te verzoeken de Begroting 2022 te plaatsen op de agenda van de raad  

     van 9 november 2021. 

 
 

Financieel Beleid en Belastingen 
Zaaknummer: 2021066911 

Onderwerp: Vaststellen aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar, 
medewerker invordering en belastingdeurwaarder 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het aanwijzingsbesluit onbezoldigd  

ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder vast te stellen.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021070962 

Onderwerp: Afhandeling brief Stichting Kloostergedachte Asten 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de brief van Stichting Kloostergedachte Asten d.d. 27 
september 2021;  

2. dat deze brief geen aanleiding vormt om in dit specifieke geval af te wijken van de 

normale werkwijze met betrekking tot het afhandelen van conceptaanvragen en 
aanvragen omgevingsvergunningen;  

3. een schriftelijke reactie op deze brief te sturen waarin dit standpunt van het college 
wordt medegedeeld en de te nemen vervolgstappen worden beschreven. 

 
 

 
Veiligheid 

Zaaknummer: 2021071259 

Onderwerp: Tijdelijke verlenging PIT-convenant 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het tijdelijk  

verlengen van het PIT-convenant door ondertekening van bijgevoegd addendum.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021069028 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar Beekstraat 31 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  
2.  het bestreden besluit ongewijzigd in stand te houden; en  

3.  de gevraagde vergoeding in de proceskosten af te wijzen.  
 

 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021070111 

Onderwerp: Schriftelijke vragen gemeenteraad over huisvesting statushouders 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met bijgevoegde  

antwoorden over huisvesting statushouders en deze in te dienen bij de griffier.  
 

 

 


