
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 maart t/m 30 maart 2021 

 
Datum aanmaak: 31 maart 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021018724 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 17 t/m 23 maart 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 17 t/m 23 maart 2021 vast te 

stellen; 

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

17 t/m 23 maart 2021 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021017425 

Onderwerp: Opstellen van woonwagen- en standplaatsenbeleid. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een onderzoek naar de behoefte aan woonwagens en standplaatsen in de gemeente 

Asten uit te laten voeren; 

2. de opdracht te geven voor het opstellen van een woonwagen- en 

standplaatsenbeleid volgens de in het document 'Aanpak woonwagen- en 

standplaatsenbeleid' voorgestelde aanpak; 

3. het presidium te verzoeken het informerend commissievoorstel te plaatsen op de 

agenda van de commissie Burgers van 26 april 2021.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021018564 

Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad op concept RES 1.0. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de concept RES 1.0; 

2. de gemeenteraad te verzoeken een gezamenlijke Peelzienswijze op de concept RES 

1.0 vast te stellen; 

3. de gezamenlijke Peelzienswijze aan te vullen op de specifieke Astense aspecten. 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling  

Zaaknummer: 2021018543 

Onderwerp: Verkoop bouwgrond Loverbosch fase 2 aan Van Wanrooij 

Projectontwikkeling B.V. en vrijgave noordelijk deel Loverbosch 

fase 2 voor woningbouw. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de verkoop van ca. 5.277 m2 bouwgrond voor de bouw van 35 

woningen aan Dille en Tijm in het plan Loverbosch fase 2 aan Van Wanrooij 

Projectontwikkeling B.V. onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande 

koopovereenkomst; 

2. in te stemmen met de verkoop van ca. 341 m2 bouwgrond voor de bouw van één 

vrijstaande woning aan Tijm in het plan Loverbosch fase 2 aan Van Wanrooij 

Projectontwikkeling B.V. onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande 

koopovereenkomst; 

3. het noordelijk deel van het plan Loverbosch fase 2, waarop in het bestemmingsplan 

Asten Loverbosch fase 2 2017 de aanduiding 'Overige zone - fase 2' gelegen is, vrij 

te geven voor de realisatie van woningbouw. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021018986 

Onderwerp: Ongegrond verklaring bezwaarschrift Driehoekstraat 3 en 

vaststelling verbeterde motivering. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  het bezwaarschrift ongegrond te verklaren 

2.  het bestreden besluit in stand te laten onder verbetering van motivering. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021017080 

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van 

teeltvoorzieningen welke zijn voorzien van zonnepanelen  

(ingekomen op 16 juni 2020) in ontwerp deels te verlenen en 

deels te weigeren. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

1. op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de gevraagde 

omgevingsvergunning in ontwerp te weigeren en dit ontwerpbesluit ter inzage te 

leggen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel uitmaken 

van deze weigeringsbeschikking omgevingsvergunning, voor de activiteiten: 

• Bouw 

• RO (afwijken van de bestemming) 

• Aanleg (uitvoeren werk of werkzaamheid) 

2. op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de gevraagde 

omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen en dit ontwerpbesluit ter inzage te 

leggen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel uitmaken 

van deze beschikking omgevingsvergunning, voor de activiteit: 

• Inrit / uitweg 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021016346 

Onderwerp: Wijziging beleidsregels inzake de Participatiewet, IOAW en IOAZ. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met de voorgestelde: 

1. Wijziging beleidsregels herziening, intrekking, terugvordering en invordering 

gemeente Asten 2018 

2. Wijziging beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW 

en IOAZ gemeente Asten 2018 

3. Wijziging beleidsregels aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente 

Asten 2018 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021017403 

Onderwerp: Positionering trajectregisseur statushouders Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

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

van de trajectregisseur bij de gemeente Laarbeek. De trajectregisseur opereert voor de  

5 Peelgemeenten. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021018231 

Onderwerp: Aanvullende dienstverlening Senzer 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met extra ureninzet participatiecoach Senzer met 0,4 fte in 2021; 

2. in te stemmen met de kostprijs van € 39.210,= over tijdvak 2021, te voldoen uit de 

interne order 96062310000 "Basisvoorziening Asten-Someren"; 

3. dit bedrag middels bijgevoegde subsidiebeschikking beschikbaar te stellen aan 

Senzer; 

4. daarnaast een extra werkbudget van € 5.000,= te reserveren; 

5. subsidie over tijdvak 2020 definitief vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021015169 

Onderwerp: Presentatie onderzoek voorliggend veld Sociaal Team Asten 

(Good2Consult). 

 

Besluit: 

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

presentatie (en de bijbehorende rapporten) van het onderzoek naar het effect van het  

voorliggend veld van het Sociaal Team Asten te plaatsen op de agenda van de commissie  

Burgers van 26 april 2021. 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021018473 

Onderwerp: Werkgeverschap gedragswetenschapper Sociaal Team Asten bij GR 

Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het werkgeverschap van de gedragsdeskundigen voor Asten, Someren en Laarbeek 

en GZ Psycholoog eerstelijns (voor Laarbeek) per 1 april 2021 te beleggen bij de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten op basis van de bestaande 

samenwerkingsovereenkomst met addendum (bijlage 1); 

2. kennis te nemen van kosten die daarmee gepaard gaan (€ 28.049 in 2021 en 

€37.400 op jaarbasis vanaf 2022 voor de gemeente Asten) en deze in 2021 te 

dekken uit het lokale budget voor de gedragswetenschapper; 

3. wethouder Janine Spoor te mandateren om namens het college van de gemeente 

Asten het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Werkgeverschap Jeugd te 

tekenen; 

4. de gemeenteraad via een memo te informeren over deze begrotingswijziging van de 

GR Peelgemeenten. 

 

 


