
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 januari t/m 2 februari 2021 

 
Datum aanmaak: 3 februari 2021 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2021005404 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 20 t/m 26 januari 2021. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 20 t/m 26 januari 2021 vast te 

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

20 t/m 26 januari 2021 vast te stellen.  
 

 
Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2021003884 

Onderwerp: Management letter accountant boekjaar 2020. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de  

Management letter accountant boekjaar 2020. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021005973 

Onderwerp: Memo voortgang RES januari 2021. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de memo 

voortgang RES januari 2021 en deze ter kennisname door te sturen naar de raad. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021004431 

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Antoniusstraat ong. te Heusden. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Heusden Komgebied, wijziging 
Antoniusstraat ong.'; 

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

 

 
 

 
 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021005686 
Onderwerp: Concept-Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het concept- 
Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven en de bijgevoegde concept-brief  

aan de Metropoolregio Eindhoven. De concept-brief wordt ter kennisname gebracht aan  
de raad.  

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020077572 
Onderwerp: Beleidsregel algemeen gebruikelijke voorzieningen 2021 (Wmo). 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de beleidsregel algemeen  
gebruikelijke voorzieningen 2021 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf  

1 januari 2021. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021005314 

Onderwerp: Begrotingswijziging 2021 Senzer. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1) In te stemmen om Senzer de opdracht te verstrekken bijgevoegde 

begrotingswijziging 2021 aan te houden; 
2) In te stemmen met bijgevoegde memo over de behandeling van de 

begrotingswijziging 2021; 
3) De memo ter informatie door te geleiden naar de vergadering van de commissie 

Burgers van 22 februari 2021.  
 

 
 


