
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 oktober t/m 2 november 2021 

 
Datum aanmaak: 2 november 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021076623 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 20 t/m 26 oktober 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 20 t/m 26 oktober 2021 vast te 

stellen;  

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

20 t/m 26 oktober 2021 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021076083 

Onderwerp: Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2021-2022 

gemeente Asten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de 'Nadere regel subsidie NT2  

onderwijs schooljaar 2021-2022 gemeente Asten' vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021075891 

Onderwerp: Bezwaarschrift BUIG 2021 definitief, 2022 voorlopig 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.   een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2021, met referentiekenmerk 

2021-0000008840 (Bijstandsuitkering 2021 definitief);  

2. een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2021, met referentiekenmerk 

2021-0000008840 (Bijstandsuitkering 2022 voorlopig);  

3. bijgevoegde procesbesluiten te ondertekenen.  

 

  



 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021075719 

Onderwerp: Bestuursrapportage II 2021 (inclusief -ontwerp- 2e BW 2021) van 

de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Bestuursrapportage II 2021 (inclusief -ontwerp- 2e 

Begrotingswijziging 2021)  

2. de raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de 

Bestuursrapportage II 2021 en de -ontwerp- 2e Begrotingswijziging 2021 en deze 

aan het Algemeen Bestuur van de BSOB kenbaar te maken.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021073831 

Onderwerp: Besluit aanvraag omgevingsvergunning Gevlochtsebaan 6 te 

Heusden (ingekomen op 16 juni 2020) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de Wet algemene  

bepalingen omgevingsrecht de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren en de  

bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel uitmaken van deze weigering, 

voor de activiteit(en):  

•Bouw  

•Handelen in strijd met RO  

•Uitvoeren van een werk of werkzaamheden  

 

op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen, onder de vermelde voorschriften en de bepaling dat 

de gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel uitmaken van deze vergunning, voor de 

activiteit(en):  

•Inrit/uitweg  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021072342 

Onderwerp: Principeverzoek 't Hoekske - 6 rijwoningen en 3 patiowoningen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 

9 woningen aan 't Hoekske 3 in Heusden;  

2. deze 9 woningen op te nemen in de woningbouwmonitor bij de eerstvolgende 

actualisatie van de woningbouwmonitor;  

3. geen afkoopregels bouw woningen onder de sociale huurgrens en sociale 

woningbouw vast te stellen, alvorens hierover beleid is bepaald.  

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021076684 

Onderwerp: Evaluatie eerste jaar Land van de Peel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de evaluatie Land van de Peel;  

2. de evaluatie Land van de Peel ter kennisname aan de raad te sturen via bijgevoegde 

raadsinformatiebrief.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021073166 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief en driejaarlijkse evaluatie 

gemeenschappelijke regeling Blink 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de driejaarlijkse evaluatie GR Blink  

en de bijbehorende raadsinformatiebrief op 5 november 2021 aan te bieden aan de raad.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021073945 

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2022-1" 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2022-1";  

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

3. het presidium te verzoeken het voorontwerp bestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 23 november 

2021.  

 


