
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 oktober t/m 26 oktober 2021 
 
Datum aanmaak: 26 oktober 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021074853 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 oktober 2021. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

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

2.  de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  
13 t/m 19 oktober 2021 vast te stellen.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021073518 
Onderwerp: Programma warmtetransitie 1.0 vaststellen. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met bijgevoegd inspraakverslag betreffende de terinzagelegging van 

het programma warmtetransitie 1.0;  
2. het programma warmtetransitie 1.0 voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan 

de commissie Ruimte op 23 november 2021;  

3.   de commissie te verzoeken wensen voor de nog op te stellen uitvoeringsplannen 
kenbaar te maken. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021071192 

Onderwerp: Vaststelling Regionale Energiestrategie RES 1.0 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de RES 1.0;  

2. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 
Ruimte van 23 november 2021 en de raad 7 december 2021;  

3. de huidige ambtelijke inzet voor de RES te continueren ten behoeve van het 
opstellen van het regionale Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES.  

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021064744 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Asten verzamelplan 2021-2" 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Asten verzamelplan 2021-2" en 
het plan ter inzage te leggen";  

2. bijgevoegde anterieure overeenkomsten aan te gaan voor de locaties Diesdonkerweg 

49, Markt 5 en Ostaderstraat 26.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021072266 
Onderwerp: Vaststelling gewijzigde regeling Blink voor toetreding Son en 

Breugel 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het treffen van  
de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Blink, met de citeertitel Gemeenschappelijke  

Regeling Blink 2022, onder voorbehoud van het verlenen van een machtiging door de  
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan PreZero Gemeentelijke  

Dienstverlening B.V. om te mogen deelnemen aan voornoemde gemeenschappelijke  
Regeling.  

 
 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021048254 
Onderwerp: Beleidsplan Sociaal Domein (definitief) en uitvoeringsprogramma 

2022 (concept) 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027 vast te stellen;  
2. het concept uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 vast te stellen;  

3. het presidium te verzoeken het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027 op de agenda 

van de Commissie Burgers d.d. 22 november en de agenda van de raadsvergadering 
d.d. 7 december te plaatsen;  

4. het presidium te verzoeken het concept uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 
voor wensen en bedenkingen op de agenda van de Commissie Burgers d.d. 22 

november te plaatsen en in combinatie met het beleidsplan Sociaal Domein 2022-
2027 voor besluitvorming op de agenda van raadsvergadering d.d. 7 december;  

5. akkoord te gaan met de reactie namens het college aan de Adviesraad Sociaal 
Domein.  

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021065012 
Onderwerp: Nadere regel subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2022 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het concept 
'Nadere regel subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2022' en het concept voor  

wensen en bedenkingen voor te leggen aan de commissie Burgers op 22 november.  

 



 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021074701 

Onderwerp: Regioplan Doorontwikkeling beschermd wonen in de Peelregio: 
Inclusie Centraal 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. het regioplan Doorontwikkeling beschermd wonen in de Peelregio: Inclusie Centraal 

vast te stellen;  

2. het presidium te verzoeken het Regioplan Doorontwikkeling beschermd wonen in de 
Peelregio: Inclusie Centraal op de agenda van de commissie Burgers d.d.  

22 november en de agenda van de raadsvergadering d.d. 7 december te plaatsen;  
 

 
Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021067209 
Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2022 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 
belastingverordeningen en dit via de commissie ter besluitvorming voor te leggen 

aan de raad in de vergadering van 7 december 2021;  
2. de regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2022 vast te stellen;  

3. de hersteltarieven 2022 vast te stellen behorende bij het Handboek kabels- en 
leidingen gemeente Asten 2018.  

 

 


