
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 juli t/m 17 augustus 2021 
 
Datum aanmaak: 17 augustus 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021052414 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 14 t/m 20 juli 2021. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 14 t/m 20 juli 2021 vast te stellen;  
2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

14 t/m 20 juli 2021 vast te stellen.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021055668 

Onderwerp: Stemadvies onderhandelaarsakkoord cao SW 2021-2025 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met bijgevoegd  

stemadvies met betrekking tot cao SW 2021-2025 en deze als zodanig in te brengen via  
ledenraadpleging VNG.  

 
 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021052439 
Onderwerp: Tweede wijziging beleidsregels TONK 2021 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de 2e wijziging  
beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente  

Asten.  
 

  



 

Accommodaties / Gebouwen 
Zaaknummer: 2021056919 

Onderwerp: Huurovereenkomst bedrijfsruimte 'Biggekruid' 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met:  
1. de inhoud van de huurovereenkomst voor het aanbieden van kinderopvang, 

peuterspeelzaalwerk of buitenschoolse opvang tussen de gemeente Asten en 

Norlandia Zuid B.V.;  
2. het verlenen van mandaat aan wethouder Bankers om kleine wijzigingen, 

(wijzigingen die het doel achter de overeenkomst en gemaakte hoofdafspraken niet 
in de weg staan) in de overeenkomst te accorderen om ze definitief te maken.  

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

3. wethouder Bankers te machtigingen om de overeenkomst te ondertekenen.  
 

 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021054191 

Onderwerp: Weigering afgeven verklaring van geen bedenkingen 
Gevlochtsebaan 6 te Heusden 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  
weigering afgeven verklaring van geen bedenkingen te plaatsen op de agenda van de  

commissie Ruimte van 21 september 2021 en de agenda van de raad van 5 oktober  

2021.  
 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021057181 
Onderwerp: Projectopdracht Schoolomgeving basisschool Voordeldonk 

 
Besluit: 

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

Projectopdracht "Schoolomgeving basisschool Voordeldonk (herinrichting tbv een veilige  
schoolomgeving)", met als doel het realiseren van een veilige route voor voetgangers en 

fietsers naar de schoollocatie vanaf de Voordeldonk en de Bergweg, voldoende  
parkeerplaatsen voor het IKC, inclusief bijbehorende waterberging. Dit met behoud van  

het kenmerkende groene karakter van de omgeving. 
 

 
Veiligheid 

Zaaknummer: 2021052970 

Onderwerp: Massaclaim Truckkartel 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het verzoek van mevrouw De Kam (directeur VRBZO) om een 
besluit te nemen over het ondertekenen van een cessie-overeenkomst in zake de 

Massaclaim Truckkartel;  
2. de cessie-overeenkomst gemeente Asten en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan te 

gaan. 

 



 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021050307 
Onderwerp: Vaststelling Omgevingsvisie Asten 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraakreacties en 

voorgestelde wijzigingen;  

2. de gemeenteraad te verzoeken om de Omgevingsvisie Asten vast te stellen en de 
Structuurvisie de Avance in te trekken;  

3. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 
Ruimte van 21 september 2021 en de agenda van de raad van 5 oktober 2021.  

 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021054635 

Onderwerp: Omgevingsvergunning Deurneseweg 39 (vvgb) 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor Deurneseweg 39 in Ommel;  
2. de raad te verzoeken een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen te verlenen 

voor het plan. 
 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021048937 

Onderwerp: Programma warmtetransitie Asten 1.0 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het programma  

warmtetransitie 1.0 en deze zes weken ter inzage te leggen op basis van de  
inspraakverordening. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021057698 
Onderwerp: Principeverzoek Slobeendweg ongenummerd (tussen 15 en 15a) 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geen medewerking te verlenen aan  
de toevoeging van een Ruimte-voor-Ruimtewoning op het perceel Slobeendweg  

ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie G, nummer 2237.  

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021057712 

Onderwerp: Vaststelling gewijzigde regeling en begroting GRR Blink voor 
toetreding Son en Breugel 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

reiniging Blink in verband met de toetreding van het college van B&W van Son en 

Breugel en de naamswijziging van Suez in PreZero, 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.  
2. het voorstel tot het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling reiniging 

Blink en de ontwerpbegroting 2022 van Blink behandelen in de commissie Ruimte.  
3. in te stemmen met het ontwerp raadsvoorstel waarbij de gemeenteraad gevraagd 

wordt:  

a. toestemming te geven tot het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke 

regeling reiniging Blink, onder het voorbehoud van positieve besluitvorming van 

de minister van BZK op het machtigingsverzoek van PreZero om te mogen 

deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling Blink.  

b. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting Blink 2022 in verband met 

de toetreding van Son en Breugel en hierover geen zienswijzen in te dienen bij 

het Dagelijks bestuur van Blink.  

4. na verkregen toestemming van de gemeenteraad, als college het bijgevoegde besluit 

te nemen tot het treffen van een gewijzigde de gemeenschappelijke regeling 

reiniging Blink, die als citeertitel "Gemeenschappelijke regeling Blink 2022" krijgt. 

  
5. conform de bepalingen in de Gemeentewet het toestemmingsbesluit van de 

gemeenteraad van het instemmingsbesluit van uw college straks te publiceren. 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021056775 
Onderwerp: Principeverzoek Bluijssens Broekdijk 21 te Asten 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het mogelijk maken van loonwerk/landbouwmechanisatie als 
neventak bij het agrarisch bedrijf;  

2. in te stemmen met het tijdelijk mogelijk maken van statische opslag voor de duur 
van maximaal 10 jaar via een tijdelijke omgevingsvergunning 

(kruimelgevallenregeling);  
3. niet in te stemmen met het in ontvangst nemen van mest van derden en op te slaan 

voor gebruik van de eigen akkerbouwtak.  

 
 

 
 

 
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021057864 

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte 
aanpak leegstand' (VAB-pilot Heusden) 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan;  

2. het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten;  

3. het presidium te verzoeken om het voorontwerp bestemmingsplan voor wensen en 
bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 21 september 

2021.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021056036 
Onderwerp: Principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming van de 

locatie Gruttoweg 9 te Heusden 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming naar een 

kleinschalige hondenfokkerij/hondentraining onder voorbehoud dat aan de gestelde 
voorwaarden kan worden voldaan;  

2. de initiatiefnemer hiervan in kennis stellen.  
 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021058520 

Onderwerp: Tussentijdse evaluatie GVVP 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de rapportage 'Tussentijdse evaluatie GVVP Asten 2017-2025';  
2. de rapportage 'Tussentijdse evaluatie GVVP Asten 2017-2025' ter kennisneming door 

te sturen aan de commissie Ruimte van dinsdag 21 september 2021. 

 


