
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 februari t/m 22 februari 2022 

 
Datum aanmaak: 22 februari 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022014927 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 9 t/m 15 februari 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 9 t/m 15 februari 2022 vast te stellen;  

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

9 t/m 15 februari 2022 vast te stellen.  

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2022004565 

Onderwerp: Oprichting en deelname stichting risicobeheer veiligheidsregio's 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het presidium te verzoeken het raadsvoorstel inzake Oprichting en deelname stichting 

risicobeheer veiligheidsregio's te plaatsen op de agenda van de commissie AZ&C 2 juni 

2022 en de agenda van de raad van 14 juni 2022;  

2. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost vooruitlopend op het 

raadsbesluit van 14 juni 2022, in kennis te stellen van het besluit van het college 

bedoeld onder 1.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021098275 

Onderwerp: Afronden van het project Intensivering Toezicht veehouderijen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten van het project Intensivering Toezicht veehouderij 

en van de vervolgacties  

2. de memo 'Informeren over de resultaten van het project Intensivering Toezicht 

veehouderij 'en de 'Resultaten gemeente Asten' ter kennisname aan te bieden  

aan de gemeenteraad. 

 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2022015117 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar tegen verzoek wijziging geboortedatum  

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit niet over te gaan tot wijziging van  

de geboortedatum van 02-02-1948 in 02-02-1941. 

 



 

 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2022012463 

Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 14-15-16 maart 2022 stembureau's 

en leden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het benoemen van personen op het overzicht "indeling stembureauleden" als 

stembureau lid incl. alle overige ambtenaren van de gemeente Asten die nog geen rol 

hebben op het hoofd, centraal of gemeentelijk stembureau;  

2. tot het aanwijzen van de stembureaus en tellocatie voor 14, 15 en 16 maart 2022;  

3. de bevoegdheid aan de gemeentesecretaris te delegeren voor instelling en 

samenstelling van de stembureaus en de aanwijzing van stemlokalen voor wijzigingen 

die nog op zouden kunnen treden voor deze gemeenteraadsverkiezingen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022013362 

Onderwerp: Kadernota GR Peelgemeenten 2023 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota GR Peelgemeenten 2023;  

2. akkoord te gaan met gelijktijdige behandeling van deze kadernota met de 

jaarstukken 2021 en een begrotingswijziging 2022 in de commissie van 31 mei 2022 

en de raad van 14 juni 2022 waarvoor op een later moment een college- en 

raadsvoorstel voorgelegd wordt.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022010649 

Onderwerp: Principeverzoek Patrijsweg 27 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen medewerking te 

verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van twee ruimte voor ruimtewoningen  

op het perceel Patrijsweg ongenummerd (naast 27) in Heusden.  

 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2022013228 

Onderwerp: Kennis nemen van toezichtoordeel provinciale inspectie over 

informatie- en archiefbeheer over 2020 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van  

toezichtoordeel provinciale inspectie over informatie- en archiefbeheer over 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022010043 

Onderwerp: Plan van aanpak opstellen visie evenemententerrein 't Loverveld 

en omgeving 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis nemen van het plan van aanpak voor het opstellen van een visie voor het 

evenemententerrein 't Loverveld en omgeving (zie bijlage) waarbij:  

- het Evenemententerrein "'t Loverveld" en omgeving een groen gebied wordt voor 

alle inwoners van Asten;  

- de bestaande waarden in het gebied worden gerespecteerd en zo goed mogelijk 

worden ingepast;  

- het plan een goede basis is voor de toekomst, waarbij het mogelijk is deze 

gefaseerd uit te voeren;  

- ervan uit wordt gegaan het evenemententerrein zelf (op de huidige) locatie wordt 

ingepast;  

- ervan uit wordt gegaan dat er geen woningbouw of andere bouwontwikkelingen 

plaatsvinden in het plangebied;  

- er rekening wordt gehouden met een waterbergingsopgave van 3 hectare (ca 

25%) binnen het plangebied (zie bijlage "notitie water").  

 

 


