
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 mei t/m 11 mei 2021 

 
Datum aanmaak: 11 mei 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021029243 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 april t/m 4 mei 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 27 april t/m 4 mei 2021 vast te 

stellen;  

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

27 april t/m 4 mei 2021 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021026413 

Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Asten 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gemeenteraad voor te stellen de voorwaarden voor het verkrijgen van een  

      starterslening als volgt aan te passen:  

a. De huidige maximale starterslening van € 20.000,-- voor nieuwbouwwoningen te 

verhogen naar maximaal € 50.000,--, waarbij het maximale aankoopkosten 

(inclusief meerwerk) wordt begrensd op € 250.000,--.  

Daarbij wordt het principe gehanteerd dat de lening maximaal 20% van de 

maximale aankoopkosten (inclusief meerwerk) bedraagt.  

b. De huidige maximale starterslening van € 20.000,-- voor bestaande woningen te 

verhogen naar maximaal € 30.000,--, waarbij de maximale aankoopkosten 

(inclusief verbeterkosten) wordt begrensd op € 250.000,--.  

 

2. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake de aanpassing van de 

Verordening Starterslening te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 

22 juni 2021 en op de agenda van de raad van 6 juli 2021, waarmee uitvoering 

wordt gegeven aan de op 9 maart 2021 door de gemeenteraad aangenomen motie 

om tot het verruimen van de Starterslening SVn over te gaan.  

 

3. de in dit kader noodzakelijke Verordening Starterslening gemeente Asten 2021 ter 

vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, onder de gelijktijdige intrekking 

van de Verordening Starterslening gemeente Asten 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling  

Zaaknummer: 2021026395 

Onderwerp: Voorontwerp wijzigingsplan "Heusden komgebied 2011, wijziging 

Heusden-Oost fase 3" 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het voorontwerp wijzigingsplan "Heusden Komgebied 2011,  

      wijziging Heusden Oost fase 3";  

2. het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening op te starten.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021027209 

Onderwerp: Addendum bij de overeenkomst 'Gezamenlijke 

verantwoordelijkheden partijen bij verwerking van 

persoonsgegevens' tussen GGD Brabant-Zuidoost en 

regiogemeenten Zuidoost-Brabant 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het addendum  

bij de overeenkomst 'Gezamenlijke verantwoordelijkheden partijen bij verwerking van  

persoonsgegevens' tussen GGD Brabant-Zuidoost en regiogemeenten Zuidoost-Brabant.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021028783 

Onderwerp: Internationalisering onderwijs. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het project  

internationalisering onderwijs in Brainport Eindhoven.  

 

 


