
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 mei t/m 1 juni 2021 
 
Datum aanmaak: 2 juni 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021034737 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 19 t/m 25 mei 2021. 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 19 t/m 25 mei 2021 vast te stellen;  
2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

19 t/m 25 mei 2021 vast te stellen.  
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021034394 

Onderwerp: Innovatief Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit en Geluid Zuidoost-
Brabant. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
  1. in te stemmen met deelname aan de eerste fase van het Innovatief Regionaal 

Meetnet luchtkwaliteit en geluid Zuidoost Brabant en in te stemmen met het plaatsen 
van een meetpaal in Asten;  

2.   voor deelname aan het regionaal meetnet wordt voor een periode van vijf jaar een  

      bedrag van € 7.500 per verstrekt aan de Coöperatieve Vereniging AiREAS.  
 

 
Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021032384 
Onderwerp: Jaarstukken 2020. 

 
Besluit: 

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

Jaarstukken 2020 gemeente Asten te plaatsen op de agenda van de commissie AZC van  
24 juni 2021 en de agenda van de raad van 6 juli 2021.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021034522 

Onderwerp: Eerste wijziging beleidsregels TONK 2021. 
 

Besluit: 

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

gemeente Asten.  
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021033631 

Onderwerp: Voorgenomen beoordeling aanvraag onderwijshuisvesting Stichting 
Prodas. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
 1. in te stemmen met de voorgenomen beoordeling van de ingediende aanvraag van 

voorzieningen in de onderwijshuisvesting van Stichting Prodas zoals beschreven in dit 

voorstel;  
2. conform artikel 10 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Asten 2015 de voorgenomen beoordeling aan de schoolbesturen van Stichting Prodas 
en Stichting PlatOO toe te zenden en hen uit te nodigen voor een overleg waarin zij 

hun zienswijze over de voorgenomen beoordeling naar voren kunnen brengen;  
3. de commissie Burgers informeren over de voorgenomen beoordeling van de 

ingediende aanvraag middels bijgevoegde memo.  
 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021023846 

Onderwerp: Herontwikkeling Dijkstraat 50-52 te Asten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  

aan een totale herontwikkeling van de locaties Dijkstraat 50 en 52 te Asten, waarbij:  
 

a. de agrarische bestemming van Dijkstraat 50 wordt omgezet in een woonbestemming 

en de overtollige agrarische bebouwing wordt gesloopt.  
b. er de mogelijkheid wordt geboden om de op basis van een wijzigingsbevoegdheid in 

het bestemmingsplan statische opslag van 1000m2 op de locatie Dijkstraat 50 te 
verdelen over de locaties Dijkstraat 50 en 52, middels het realiseren van 2 

afzonderlijke bijgebouwen van 500 m2.  
c. op de locatie Dijkstraat 52 zal vervangende nieuwbouw van een Vlaamse schuur van 

200 m2 plaatsvinden.  
d. op de locatie Dijkstraat 50 zal op basis van de sloop/bonusregeling een bijgebouw 

worden opgericht van 200m2. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021030561 

Onderwerp: Erkennen verjaring strookje gemeentegrond. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  verjaring te erkennen voor een strookje grond;  

2.  betrokkenen te informeren via concept brieven.  
 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021009334 

Onderwerp: Verzoek woningsplitsing Patrijsweg 25-25a te Heusden. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan de splitsing van de woning op het perceel 

Patrijsweg 25-27 te Heusden;  

2. dat de initiatiefnemer een door de provincie goed te keuren onderbouwing opstelt, 
waaruit blijkt dat de planlocatie Patrijsweg 25-27 deel uit maakt van een zogeheten 

kernrandzone, om zodoende de inzet van een Ruimte-voor-Ruimte-titel mogelijk te 

maken. Als de provincie medewerking wil verlenen zal er door de initiatiefnemer een 
Ruimte-voor-Ruimte-titel dienen te worden ingekocht.  

 


