
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 december t/m 7 december 2021 
 
Datum aanmaak: 7 december 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021085800 

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

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

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

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

 
 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2021076763 
Onderwerp: Doelstellingen en uitgangspunten gebiedscommissie Groote Peel 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie 'doelstellingen en uitgangspunten gebiedscommissie 

Groote Peel';  
2. in te stemmen met het ter vaststelling doorgeleiden van de notitie naar de leden van 

de gebiedscommissie Groote Peel.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021084147 

Onderwerp: Ondertekenen intentieverklaring 24-uursvoorziening 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  kennis te nemen van de intentieverklaring 24 uurs voorziening;  

2.  volmacht te verlenen aan wethouder Spoor om namens de gemeente Asten  
     de intentieverklaring 24 uurs voorziening te ondertekenen.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021083961 

Onderwerp: Lokale coalitie kansrijke start 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het aangaan van de  
intentieovereenkomst Lokale coalitie kansrijke start Asten.  

 
 

 



 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021082124 

Onderwerp: Toekennen incidentele subsidie 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit een incidentele subsidie toe te  

kennen van € 4.730,= aan muziekvereniging Sancta Maria voor het voldoen aan de  
grondslag 'minimum aantal jeugdleden. 

'  

 
Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2021071575 
Onderwerp: Terugkoppeling ENSIA zelfevaluatie 2020 BAG, BGT en BRO 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de  
terugkoppeling ENSIA 2020.  

 

 
Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021084443 
Onderwerp: Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Het college besluit de gemeentelijke vorderingen, van ouders die gedupeerd zijn door 

de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het 

forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.  

2. Het college verleent de kwijtschelding ambtshalve als het gaat om de vorderingen 

genoemd in het beoogde artikel 3.3. van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.  

3. Het college keurt goed dat de ambtenaar belast met de invordering van 

gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 232, lid 4, onderdeel b, van de 

Gemeentewet de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen 

genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.  

4.  De ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen zoals 

bedoeld in artikel 232, lid 4, onderdeel b, van de Gemeentewet verleent 

kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder bij een voor 

bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.  

 

 

Juridische Zaken 
Zaaknummer: 2021083534 

Onderwerp: Toepassen hardheidsclausule Legesverordening gemeente Asten 
2021 inz. intrekken aanvraag omgevingsvergunning 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in afwijking van artikel 2.4.4 van de  
Legesverordening gemeente Asten 2021, de leges te verminderen met 100% bij de  

intrekking van de aanvraag voor het adres Prins Bernhardstraat 67 te Asten (Z21-0897).  


