
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 januari t/m 26 januari 2021 

 
Datum aanmaak: 26 januari 2021 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021004582 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m19 januari 2021.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 13 t/m 19 januari 2021 vast te 

stellen; 

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

13 t/m 19 januari 2021 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021002070 

Onderwerp: Aansluiten bij Energieloket Helmond en omgeving. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit per 1 april 2021 voor 2 jaar aan te 

sluiten bij het ‘Energieloket Helmond en Omgeving.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021003684 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst inzameling oud papier Jong 

Nederland. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om in te stemmen met de 'Samenwerkingsovereenkomst inzameling oud papier 

binnen de gemeente Asten', conform de bijgevoegde concept overeenkomst; 

2. wethouder J.P.E. Bankers mandaat te verlenen om in te stemmen met kleine 

wijzigingen (wijzigingen die het doel achter de overeenkomst en de gemaakte 

hoofdafspraken niet in de weg staan) in de overeenkomst bedoeld onder punt 1 

hierboven. Indien er geen sprake is van een kleine wijziging, wordt de overeenkomst 

opnieuw ter accordering aan uw college voorgelegd. 

 

De burgemeester besluit op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet om:  

3. wethouder J.P.E. Bankers te machtigen om de af te sluiten overeenkomst te 

ondertekenen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021001190 

Onderwerp: Principeverzoek woningbouwplan Kluizendries - Kluisstraat te 

Ommel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe en onder voorwaarden  

medewerking te verlenen aan een uitbreidingsplan voor woningbouw op de locatie  

Kluizendries - Kluisstraat te Ommel.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021003843 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst inzake de ontwikkeling van Ruimte 

voor Ruimte kavels binnen de VAB-pilot. 

 

Besluit: 

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

overeenkomst en het ondertekenen ervan.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020069386 

Onderwerp: Versnellingsagenda woningbouw gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de "Woningbouwmonitor gemeente Asten 2022 - 2031 (bij 

ongewijzigd beleid)"; 

2. ter versnelling van de woningbouwproductie (zowel kwantitatief als kwalitatief) in 

alle kernen van de gemeente Asten: 

a. op korte termijn de woningbouwlocaties "Loverbosch fase 3" en "Heusden-Oost 

fase 3" in ontwikkeling te nemen; 

b. bij de toekomstige woningbouwprojecten met name in te zetten op de 

doelgroepen starters, eenpersoonshuishoudens, senioren en zelfbouwers; 

c. minimaal 25% van de nieuwbouwwoningen in het segment sociale huur te 

realiseren. 

d. aan de hand van de woningbouwmonitor te sturen op het planaanbod, de 

daadwerkelijk gerealiseerde woningaantallen en de voorgestane verdeling over 

de woning typologieën; 

3. de "Woningbouwmonitor gemeente Asten 2022-2031" vast te stellen; 

4. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake de versnellingsagenda 

woningbouw gemeente Asten te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 

23 februari 2021 en op de agenda van de raad van 9 maart 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021003477 

Onderwerp: Plan van aanpak omgevingsplan gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het Plan van Aanpak Omgevingsplan gemeente Asten; 

2. het presidium te verzoeken het plan van aanpak voor wensen en bedenkingen te 

plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 23 februari 2021. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021001664 

Onderwerp: Omgevingsvergunning Gevlochtsebaan 6 (vvgb). 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor Gevlochtsebaan 6; 

2. het bijgevoegde raadsvoorstel aan de Commissie Ruimte en de raad voor te leggen,   

waarin de raad wordt gevraagd om: 

Ø een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het plan; 

Ø te bepalen dat deze ontwerp vvgb automatisch wordt omgezet naar een 

definitieve vvgb, als er geen bedenkingen/zienswijzen binnen komen die tot een 

aanpassing van het plan leiden. 

 


