
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 maart t/m 29 maart 2022 
 
Datum aanmaak: 29 maart 2022 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2022024728 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 16 t/m 22 maart 2022 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 16 t/m 22 maart 2022 vast te stellen;  
2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W  

    van 16 t/m 22 maart 2022 vast te stellen.  
 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 
Zaaknummer: 2022024472 

Onderwerp: Aankopen vrachtwagen en opzichtersvoertuig team UDAS 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de raad voor te stellen het krediet voor aanschaf vrachtwagen te verhogen met 

€ 45.000,= en de bijbehorende kapitaallasten € 2.813,= te verwerken  
in de tussentijdse rapportage voorjaar 2022;  

2. de raad via de Turap voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van  
€ 45.000,-- t.b.v. de vervanging van een Udas-voertuig.  

De bijbehorende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de al beschikbare 

budgetten voor vervanging;  
3. vooruitlopend op de beschikbaarstelling van de kredieten door de raad het 

inkooptraject voor aanschaf voertuigen te hervatten.  
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2022023179 

Onderwerp: Privacyconvenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. tot het aangaan van de 'Privacyconvenanten Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-

Jeugdhulp'.  
De burgemeester machtigt de wethouder Onderwijs voor het ondertekenen van de 

privacyconvenanten.  
  



 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2022024319 

Onderwerp: Toekennen leerlingenvervoer met gebruikmaking van de 
hardheidsclausule 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

leerlingenvervoer toe te kennen met gebruikmaking van de hardheidsclausule  
 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 
Zaaknummer: 2022014335 

Onderwerp: Verticale verantwoording informatiebeveiliging (ENSIA) 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de collegeverklaring DigiD en Suwinet vast te stellen;  

2. de verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO vast te stellen;  
3. de verantwoordingsrapportage WOZ vast te stellen.  

 
 


