
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 december 2021 t/m 11 januari 2022 

 
Datum aanmaak: 11 januari 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021095695 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 15 t/m 21 december 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 15 t/m 21 december 2021 vast te 

stellen;  

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

15 t/m 21 december 2021 vast te stellen.  

 

Personeel & Organisatie 

Zaaknummer: 2022000855 

Onderwerp: Ledenraadpleging CAO gemeenten 

 

Besluit: 

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

gemeenten met het volgende aandachtspunt voor de VNG: 

een duidelijke en volledige uitwerking van de fiscale mogelijkheden voor de uitruil woon-

werkverkeer i.c.m. thuiswerken.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021093188 

Onderwerp: Vaststellen van het Interne controleplan 2021 incl. normenkader 

2021 en kennisnemen van de Management Letter 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Intern controleplan 2021  

inclusief geactualiseerd normenkader 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de  

Management Letter 2021. 

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021094766 

Onderwerp: Subsidieverlening taalcoaching en cultuurspecialisten voor 

statushouders door Senzer 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de subsidie over tijdvak 2019-2020 definitief vast te stellen op € 11.961,84;  

2. de subsidie over de 1e helft van 2021 definitief vast te stellen op € 4.479,40;  

3. over 2019-2020 een bedrag van € 1.012,16 en over de 1ehelft 2021 een bedrag van 

€ 2.007,60 terug te vorderen;  

4. subsidie toe te kennen aan Senzer ad € 5.002,50 voor de voorzetting van 

taalcoaching aan statushouders en de inzet van cultuurspecialisten in de 2e helft van 

2021;  

5. deze subsidie te financieren uit het restant Koolmeesgelden 2020 en de terug te 

vorderen bedragen;  

6. zowel de definitieve als de voorlopige subsidie bekend maken middels bijgevoegde 

beschikking.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021096144 

Onderwerp: Principeverzoek Daliastraat ongenummerd voor de bouw van een 

vrijstaande woning. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te 

verlenen aan het bouwen van een woning op Daliastraat ongenummerd, kadastraal 

bekend gemeente Asten, sectie C, nummer 5588 gedeeltelijk, onder de volgende 

voorwaarden:  

1. Parkeren op eigen terrein kan alleen mits een inrit met parkeerplaatsen van 10 

meter lang en 2,5 m breed wordt gecreëerd en in stand gehouden. Hiervoor zal 

een inritvergunning moeten worden aangevraagd. Daarnaast moet een 

parkeerplaats worden afgekocht. Bij het definitieve verzoek moet dan nog een 

parkeeronderzoek worden overgelegd, een en ander conform onze parkeernota. Er 

zal dan bij positief resultaat een overeenkomst worden gesloten met 

initiatiefnemer om de afspraken vast te leggen.  

2. Stedenbouwkundig zal gemotiveerd aangetoond moeten worden waarom het 

gebouw in afwijking van de gebruikelijke 3 meter, nu 2 meter vanaf de zijdelingse 

perceelsgrens kan worden gebouwd.  

3. In het voorliggende principeverzoek wordt in een aanbouw een kantoorruimte 

aangevraagd. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, maar het is mogelijk om 

hiervan binnenplans, onder voorwaarden, af te wijken conform artikel 11.6 van het 

vigerende bestemmingsplan.  

4. Er moet een ruimtelijke onderbouwing worden ingediend, waarbij ook met de 

gebruikelijke onderzoeken moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de 

gestelde eisen, van onder meer, bodem, water, groen, etcetera. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2021094458 

Onderwerp: Aanvraag uitkering suppletiefonds 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met aanvraag uitkering suppletiefonds;  

2. het Presidium te verzoeken het voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

AZ&C van 10 februari 2022 en de raad van 22 februari 2022. 

3.  

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2021091711 

Onderwerp: Instemmen met beperking openbaarheid over te brengen 

archiefbescheiden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken een  

beperking van de openbaarheid voor een aantal dossiers van het correspondentiearchief 

1986 - 1999 te plaatsen op de agenda van de commissie Algemene Zaken & Control van  

10 februari 2022 en de agenda van de raad van 22 februari 2022. 


