
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 februari t/m 8 maart 2022 
 
Datum aanmaak: 8 maart 2022 

 

 
MT 

Zaaknummer: 2022016965 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 16 t/m 22 februari 2022 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van college B&W van 16 t/m 22 februari 2022 vast te stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
   16 t/m 22 februari 2022 vast te stellen.  

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2022013960 

Onderwerp: Vaststellen uitvoeringsplan SUWI 2022 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
het uitvoeringsplan SUWI 2022 vast te stellen. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2022017426 

Onderwerp: Regionale uitvoer Social Return on Investment (SROI) 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de adviezen zoals in bijgevoegd adviesrapport SROI arbeidsmarktregio Helmond -  

    De Peel over te nemen;  
2. het vervolgtraject (gedetailleerde uitwerking, organisatie en implementatie) door 

    de centrumgemeente te laten uitwerken, mits daar de benodigde financiële dekking  
    voor   is;  

3. de centrumgemeente te laten onderzoeken of de benodigde financiële middelen 

    voor het vervolgtraject gedekt kunnen worden uit regionale arbeidsmarktmiddelen.  
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022013646 
Onderwerp: Principeverzoek Antoniusstraat ong. (naast nummer 26). 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe geen medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen op het 
perceel Antoniusstraat ongenummerd (naast 26).  

 
 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2022018169 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Verzamelplan gebiedsgerichte aanpak 
leegstand 2021" 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de concept-beantwoording van de vooroverleg-  

    en inspraakreacties;  

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Verzamelplan  
    gebiedsgerichte aanpak leegstand 2021" en het plan ter inzage te leggen;  

3. in te stemmen met bijgevoegde memo aan de raad waarin wordt meegedeeld dat de 
locaties Meijelseweg 31 en Spechtstraat 5 te Heusden aan het  

    ontwerpbestemmingsplan zijn toegevoegd;  
4. kennis te nemen van het gewijzigde financiële resultaat van de VAB-pilot.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling  

Zaaknummer: 2022013119 
Onderwerp: Principeverzoek Achterbos 20 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming van het perceel 

Achterbos 20 om te zetten naar wonen met aan huis gebonden bedrijf onder de volgende 
voorwaarden:  

a. verzoeker toont aan dat voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 

4.6.6.van het bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2016”, in het bijzonder dat  
1. er is sprake van een goed woon- en leefklimaat;  

2. er wordt voldaan aan de afstanden naar de dichtstbijzijnde veehouderijen, zodat 
die niet worden belemmerd.  

3. bij omschakeling naar 'Wonen' dient de aanwezige oppervlakte van circa 225m2 
aan vrijstaande bijgebouwen niet te worden vergroot.  

4. initiatiefnemers verplichten zich de milieuvergunningen ten behoeve van de 
veehouderij in te trekken voor vaststelling nieuwe bestemming op dit perceel.  

b. voor het aan huis verbonden bedrijf geldt dat aangetoond moet worden dat wordt 

voldaan aan de eisen gesteld in artikel 18. 5.3 van het bestemmingsplan 
“Buitengebied Asten 2016”. Verhuur van ruimtes aan derden is niet toegestaan. 

 
 

 
 

 
 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022014969 
Onderwerp: Brandveiligheid parkeergarages/elektrische voertuigen 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
in te stemmen met de memo '' brandveiligheid parkeergarages/ elektrische auto's''. De 

memo via de griffie aan te bieden aan de commissie Algemene Zaken en Control.  


