
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 november t/m 9 november 2021 
 
Datum aanmaak: 11 november 2021 

 

 
 

 
MT 

Zaaknummer: 2021078338 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 oktober t/m 2 

november 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 27 oktober t/m 2 november 2021 
vast te stellen;  

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

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021078174 
Onderwerp: Memo Leerlingenvervoer 2021 tbv commissie Burgers 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de memo leerlingenvervoer aan te  
bieden aan de commissie Burgers op 22 november 2021. 

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021078950 
Onderwerp: Herzieningsbesluit pro forma bezwaar, gewijzigde beschikking 

BUIG 2021 definitief 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het besluit van 27 oktober 2021 genoemd onder punt één te herzien en een 

bezwaarschrift in te dienen tegen de aangepaste beschikking van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2021, met referentiekenmerk 

2021-0000008840 (Gewijzigde beschikking Bijstandsuitkering 2021 definitief);  
2. bijgevoegd procesbesluit te ondertekenen;  

3. voor het overige het besluit van 27 oktober 2021 intact te laten.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021078116 

Onderwerp: Memo jongerenparticipatie 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de memo jongerenparticipatie aan  

te bieden aan de commissie Burgers op 22 november 2021. 



 

 
 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021074457 
Onderwerp: Aanpak wateroverlast Voorste Heusden 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de waterproblematiek in de Voorste Heusden aan te pakken middels de variant met 
waterbuffer in de Patrijsweg;  

2. het ontwerp voor de Voorste Heusden verder uit te werken, rekening houdend met 
de binnengekomen reacties;  

3. de raad melden dat we bij de voorjaarsturap 2022 extra financiële middelen willen 
aanvragen;  

4. de reactie van het bewonerscollectief middels bijgaande brief te beantwoorden. 
 

 

 


