
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 november t/m 16 november 2021 
 
Datum aanmaak: 16 november 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021080540 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 3 t/m 9 november 2021 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  de besluitenlijsten van het college van B&W van 3 t/m 9 november 2021 vast te 
stellen;  

2.  de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  
3 t/m 9 november 2021 vast te stellen.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021077163 
Onderwerp: Geen medewerking aan principeverzoek Broekstraat 4 in Heusden 

PV21-0839 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit geen medewerking te verlenen aan  

het plan om meer bebouwing te realiseren op het perceel Broekstraat 4 te Heusden ten  
behoeve van de oprichting van een kattenpension.  

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021079623 
Onderwerp: Kennis nemen van ontwikkelingen schuldhulpverlening 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de  
ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening en deze informatie te delen met  

commissie en raad. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021067871 

Onderwerp: Presentatie onderzoeksresultaten effectonderzoek Jeugd - 
Good2Consult 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het presidium te verzoeken de  

presentatie (en de bijbehorende rapporten) van het onderzoek naar het effect van de  
inzet van de jeugdprofessionals te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 

10 januari 2022.  
 

 



 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021079993 

Onderwerp: Instemmen met memo over actuele stand van zaken invoering 
nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 en doorgeleiden naar 

de raad 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde memo over actuele stand van zaken invoering 

nieuwe Wet Inburgering en deze ter informatie aan te bieden aan de commissie 
Burgers en de gemeenteraad;  

2. de memo hiertoe door te geleiden naar de vergadering van de commissie Burgers op 
10 januari 2022.  

 
 

 


