
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 mei t/m 24 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 25 mei 2022 
 
 

 

MT 

Zaaknummer: 2022042187 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 11 t/m 17 mei 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 11 t/m 17 mei 2022 vast te stellen;  

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

11 t/m 17 mei 2022 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022036133 

Onderwerp: Vaststellen van Ostaderhofje als nieuwe straatnaam in het plan 

aan de Ostaderstraat te Asten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

Ostaderhofje vast te stellen als nieuwe straatnaam in het plan aan de Ostaderstraat te 

Asten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022042867 

Onderwerp: Aanbiedingsbrief Defensie naar aanleiding van de opgestelde 

Reactienota names de gemeenten uit de regio's Noord-Limburg en 

Noord-Brabant Oost 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief met bijlage aan de staatssecretaris 

van Defensie;  

2. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en het presidium te verzoeken 

deze op de agenda te plaatsen van de commissie Ruimte van 21 juni 2021.  

 

 

Financieel Beleid, Belastingen & Control 

Zaaknummer: 2022042904 

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2022 vast te stellen;  

2. de begroting 2022 te wijzigen conform advies;  

3. het presidium te verzoeken het stuk (adviserend) te plaatsen op de agenda's van de 

commissie AZC van 23 juni 2022 en de raad van 5 juli 2022.  



 

 

 

Inkoop 

Zaaknummer: 2022041554 

Onderwerp: Toepassen van een strategie voor de prijsstijgingen als gevolg van 

mondiale ontwikkelingen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van het toepassen van een strategie als gevolg van mondiale 

ontwikkelingen.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021076236 

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten 2017 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de raad voor te stellen om de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 

2017 op de volgende punten te wijzigen:  

a. 1a. enkele inhoudelijke en tekstuele wijzigingen die verband houden met 

nieuwe wet- en regelgeving van hogerhand of ontwikkelingen in 

jurisprudentie;  

b. 1b. een enkele wetstechnische aanpassing. Deze zijn voor een groot deel 

overgenomen uit de model APV van de Vereniging voor Nederlandse 

Gemeenten (VNG);  

c. 1c. het invoegen van nieuwe bepalingen en wijzigingen van enkele 

bepalingen om ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen en situaties 

tegen te gaan;  

d. 1d. het opnemen van een '' afdeling 9a Toezicht op campings en 

recreatieparken''.  

2. het presidium te verzoeken de Verordening tot derde wijziging van de Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 te plaatsen op de agenda van de 

commissie AZC van 23 juni 2022 en de agenda van de raad van 5 juli 2022.  

 

 


