
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 januari t/m 25 januari 2022 

 
Datum aanmaak: 25 januari 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022006681 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 12 t/m 18 januari 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 12 t/m 18 januari 2022 vast te 

stellen;  

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

12 t/m 18 januari 2022 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022005066 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2021-2' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het presidium te verzoeken de vaststelling van het bestemmingsplan 'Asten 

Verzamelplan 2021-2' te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 8 februari 

2022 en op de agenda van de Raad van 22 februari 2022.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022006690 

Onderwerp: Proces Verzamelplannen en bestemmingsplannen. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de memo over het proces van Verzamel- en bestemmingsplannen aan te bieden aan de 

commissie Ruimte op 8 februari 2022.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021080378 

Onderwerp: Adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en delegatie 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het raadsvoorstel over het adviesrecht van de gemeenteraad bij 

buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, verplichte participatie bij buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van het vaststellen van delen van het 

omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders;  

2. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te plaatsen op de agenda van de 

commissie Ruimte van 8 februari 2022 en de raad van 22 februari 2022.  

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022005282 

Onderwerp: Principeverzoek toevoegen drie woningen aan Kloosterstraat 32 in 

Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit medewerking te verlenen aan het 

toevoegen van één woning aan de Kloosterstraat 32 in Ommel.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022005867 

Onderwerp: Subsidie Senzer 2021 definitief, 2022 voorlopig 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met onderstaande aanvullende (definitieve) subsidieverlening aan 

Senzer over tijdvak 2021:  

a) te ontvangen:  

- € 63.986,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 

loonkostensubsidies (BUIG-budget);  

- € 28.688,= voor de uitvoering van re-integratietrajecten 

(Participatiebudget);  

b) te betalen:  

- € 34.812,= voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;  

-         € 1.900 voor kosten levensvatbaarheidsonderzoeken Bbz;  

-  € 40.917 corona compensatiegelden Wsw. 

c) per saldo bedraagt het te ontvangen bedrag van Senzer € 15.045,=.  

 

2. in te stemmen met onderstaande voorlopige subsidieverlening aan Senzer over 

tijdvak 2022:  

- € 3.020.648,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 

loonkostensubsidies (BUIG-budget);  

- € 135.884,= voor de uitvoering van re-integratietrajecten (Participatiebudget);  

- € 1.580.888,= voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;  

- € 571.268,= als bijdrage in de uitvoeringskosten (algemene middelen);  

- € 381.428,= voor afdekken tekort Senzer (algemene middelen).  

 

3. de subsidievoorwaarden zoals opgelegd in 2021 ook voor 2022 toe te passen;  

 

4. Senzer te machtigen om gedurende de periode van de subsidieverlening 

informatie volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker.  

 

 

 

 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2022003910 

Onderwerp: Jaarplan VTH 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het vaststellen van het Jaarplan VTH 2022 inhoudende het Jaarverslag 2021, 

Beleidskader VTH 2022 en Uitvoeringsprogramma VTH 2022;  

2. het Jaarplan VTH 2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022003365 

Onderwerp: Overname transportriool Waardjesweg en bufferen afvalwater 

Albert van Cuijckstraat e.o. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de  

overeenkomst overname vrijverval riool en bufferen rioolwater gemeente Asten en  

waterschap Aa en Maas 

 

 


