
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 maart t/m 5 april 2022 

 
Datum aanmaak: 5 april 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022027029 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 23 t/m 29 maart 2022. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 23 t/m 29 maart 2022 vast te stellen;  

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

    van 23 t/m 29 maart 2022 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022020548 

Onderwerp: Principeverzoek Julianastraat 40 Asten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek om 9 appartementen te 

realiseren aan de Julianastraat 40 te Asten.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022026698 

Onderwerp: Vaststellen ontwerpbegroting Blink 2023 e.v. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met de ontwerpbegroting Blink 2023 e.v.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022026954 

Onderwerp: Vervolgproces N279 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde brief aan de provincie over het vervolgproces N279;  

2. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over 

    het vervolgproces N279.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022025869 

Onderwerp: Governance structuur voor bestuurlijke sturing op de regionale 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost 

Brabant 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

steun uit te spreken om de aansturing van de regionale aanpak huiselijk geweld en  

kindermishandeling in Zuidoost-Brabant te organiseren door:  

a. de bestaande stuurgroep 'Geweld hoort nergens thuis' door te ontwikkelen naar een 

stuurgroep 'huiselijk geweld en kindermishandeling', met vaste afvaardiging vanuit de 

centrumgemeenten, regiogemeenten en partners uit het zorg en veiligheidsdomein.  

b. een ambtelijk expertteam in te richten met structurele capaciteit vanuit de 

gemeenten, partners uit het zorg en veiligheidsdomein en ervaringsdeskundigen dat 

voorstellen voorbereidt.  

c. gebruik te maken van de bestaande structuur van het Zorg en Veiligheidshuis om 

voorstellen positief te bekrachtigen in de situaties dat besluitvorming door de 21 

gemeenten of overige gremia nodig is (zie bijlage 1).  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022026409 

Onderwerp: Principeverzoek toevoegen 8 woningen aan de Slobeendweg ong. 

in Heusden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het bouwen van 

maximaal drie ruimte-voor-ruimte woningen aan de Slobeendweg ong. in Heusden.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021038189 

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging 

Oostappensedijk 16' te Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016,  

wijziging Oostappensedijk 16';  

2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst en deze aan te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022017974 

Onderwerp: Principeverzoek Kluisstraat 3 te Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van 

het bestaande pand naar vijf appartementen (3 op de begane grond, 1 op de eerste 

verdieping en 1 op de tweede verdieping).  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021051232 

Onderwerp: Principeverzoek uitbreiding Hof van Bluyssen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de uitbreiding van Hof 

van Bluyssen met 18 zorgwoningen. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022010916 

Onderwerp: Benoeming en ontslag leden Adviesraad Sociaal Domein Asten 

april 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. met terugwerkende kracht, vanaf 1-1-2021, een 7-tal leden te benoemen als lid van    

de adviesraad;  

2. met terugwerkende kracht, vanaf 1-12-2021, een 2-tal leden te ontslaan als lid van de 

adviesraad;  

3. akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde brief aan de Adviesraad Sociaal 

Domein.  

 

 


