
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 september t/m 14 september 2021 
 
Datum aanmaak: 14 september 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021064764 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 september 2021 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 1 t/m 7 september 2021 vast te 
stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  
1 t/m 7 september 2021 vast te stellen.  

 
 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021063669 
Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van de 

bestaande goot- en bouwhoogte van de loods aan Achterbos 14 te 
Asten 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. af te wijken van het welstandsadvies van 3 augustus 2021;  

2. op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de bestaande goot- en 
bouwhoogte van de loods aan Achterbos 14 te Asten, conform bijgaande 

omgevingsvergunning.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021051508 
Onderwerp: Instemmen met particuliere verzamelcontainer op gemeentegrond 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met een particuliere  

ondergrondse verzamelcontainer voor huishoudelijk afval op gemeentegrond.  
 

 
Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2021061901 
Onderwerp: Hotspotmonitor over coronacrisis 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit voor de hotspotmonitor 2021 de  

coronacrisis als onderwerp te benoemen.  
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021052373 

Onderwerp: Ontwerpwijzigingsplan ‘Heusden Komgebied 2011, wijziging 
Heusden Oost fase 3’ 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Heusden Komgebied 2011, wijziging 

Heusden Oost fase 3';  

2. het ontwerpwijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;  
3. na de ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan 'Heusden Komgebied 2011, 

wijziging Heusden Oost fase 3' Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 
te verzoeken om herbegrenzing en het toevoegen van het werkingsgebied 

'Verstelijking afweegbaar' op het deel van het plangebied dat op dit moment nog 
buiten het werkingsgebied 'Verstedelijking afweegbaar' gelegen is.  

4. in te stemmen met de conclusie van de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling 
Heusden Oost fase 3' dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk 

is; en  

5. de commissie Ruimte te informeren over het ontwerpwijzigingsplan middels 
bijgevoegde memo.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021053192 

Onderwerp: Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & 
Recreatie 2022 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 
Toerisme & Recreatie 2022;  

2. het presidium te verzoeken de subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en 
Toerisme & Recreatie 2022 te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 

18 oktober 2021 en de agenda van de raad van 9 november 2021.  
 

 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021064784 

Onderwerp: Intrekken en vaststellen beleidsregels middelentoets Asten 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Beleidsregels middelentoets Asten 2021 'vast te stellen en in werking te laten 
treden per 1 oktober 2021 en de "Beleidsregels middelentoets Asten 2018' per 1 

oktober 2021 in te trekken;  

2. in te stemmen met bijgevoegde memo en deze ter informatie door te geleiden naar 
de vergadering van de commissie Burgers van 18 oktober 2021.  

 
 

 
 


