
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 april t/m 3 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 3 mei 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022036250 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 20 t/m 26 april 2022. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 20 t/m 26 april 2022 vast te stellen;  

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

20 t/m 26 april 2022 vast te stellen.  

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2022033429 

Onderwerp: Definitieve besluitvorming op gevraagde omgevingsvergunning 

fase 2 voor de locatie Slobeendweg 5 in Heusden (Z18-0821) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;  

2. de gevraagde omgevingsvergunning fase 2 voor de locatie Slobeendweg 5 in 

Heusden (Z18-0821) te weigeren.  

3.  

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022024590 

Onderwerp: Energielabel C kantoren 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de ODZOB opdracht te geven een informerende brief over energielabel C te sturen naar 

de kantoren in de gemeente Asten die naar verwachting per 1 januari 2023 niet voldoen 

aan het Bouwbesluit.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2022030410 

Onderwerp: Aansluiten convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams 

(LSI) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

om aan te sluiten bij de samenwerking Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) 

middels een convenant.  

 

Sociaal Domein 



 

Zaaknummer: 2022036187 

Onderwerp: Vaststellen Jaarverslag Kinderopvang 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het jaarverslag Kinderopvang 2021 vast te stellen;  

2. het vastgestelde jaarverslag ter kennisname door te geleiden naar de commissie 

Burgers van 2 juni a.s. en vervolgens in te dienen bij de inspectie van het Onderwijs.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022033720 

Onderwerp: Afsluiten dienstverleningsovereenkomst inburgering met Senzer 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de regionale Dienstverleningsovereenkomst "Wet inburgering 

2021 Senzer 2022-2024";  

2. in te stemmen met het addendum bij de brede Verwerkersovereenkomst Uitvoering 

taken Senzer;  

3. de kosten die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomst te betalen uit het 

budget voor Inburgering.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022034001 

Onderwerp: Begroting Blink 2023 e.v. en jaarverslag 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2024-2026 en het jaarverslag 2021 GRR Blink 

ter kennis te brengen aan de raad.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022033082 

Onderwerp: Nota bodembeheer gemeente Asten 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het presidium te verzoeken de "Nota Bodembeheer gemeente Asten 2022" inclusief "Nota 

bodembeheer PFAS" te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte op 31 mei en de 

agenda van de raad van 14 juni 2022.  

 

 


