
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 1 juni t/m 7 juni 2022 

 
Datum aanmaak: 7 juni 2022 

 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022046013 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 25 t/m 31 mei 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 25 t/m 31 mei 2022 vast te stellen;  

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

25 t/m 31 mei 2022 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022043789 

Onderwerp: Behandelen ongevraagd advies Mantelzorg (Adviesraad SD) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het advies t.a.v. mantelzorg in de gemeente Asten uitgebracht 

door de Adviesraad Sociaal Domein;  

2. akkoord te gaan met de voorgestelde reactie op dit advies en deze reactie toe te 

sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.  

3.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022043823 

Onderwerp: Advies adviesraad Sociaal Domein uitvoeringsprogramma 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het advies t.a.v. het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 

2022 uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein;  

2. akkoord te gaan met de voorgestelde reactie op dit advies en deze reactie toe te 

sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022045919 

Onderwerp: Vaststellen van de straatnamen in Heusden-Oost fase 3 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

gebruik te maken van de reeds bestaande straatnamen voor de straten in Heusden-Oost 

fase 3, te weten: Haver, Gerst, Rogge, Dreef en Snepweg.  

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022044425 

Onderwerp: Principeverzoek Antoniusstraat 32 te Heusden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het splitsen van de 

langgevelboerderij in twee woningen en geen medewerking te verlenen aan de bouw en 

het gebruik van een schuurwoning.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022043400 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2022-1' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de nota van vooroverleg en inspraak;  

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2022-1';  

3. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen;  

4. voor de locatie 't Hoekske 9 en 12 en Lagendijk 7 bijgevoegde anterieure 

overeenkomsten aan te gaan.  

 

 


