
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 maart t/m 15 maart 2022 

 
Datum aanmaak: 15 maart 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022020611 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 23 februari t/m 8 maart 

2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 23 februari t/m 8 maart 2022 vast te 

stellen;  

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

23 februari t/m 8 maart 2022 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022020059 

Onderwerp: Resultaten, continuering en uitbreiding van programma STORM 

2022-2025. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de eindrapportage 2016-2020 STORM Zuidoost Brabant en de 

resultaten van het onderzoek depressie en suïcidepreventie STORM Zuidoost Brabant 

2021;  

2. in te stemmen met de financiële aanvraag 2022-2025 voor het continueren en 

uitbreiden van programma STORM en het toekomstplan STORM. En dit wederom te 

financieren vanuit de kostenpost preventief Sociaal Domein. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022015353 

Onderwerp: Inrichten governance arbeidsmarktregio Helmond - de Peel 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde opzet voor de toekomstige governancestructuur 

van de triple-helix samenwerking in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel;  

2. in te stemmen met het vervolgproces omtrent de inrichting van de 

governancestructuur, waaronder de ontwikkeling van een integraal en regionaal 

arbeidsmarktbeleid;  

3. in te stemmen met bijgevoegde memo en deze aan te bieden aan de commissie 

Burgers d.d. 2 juni 2022.  

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022019999 

Onderwerp: Notitie Ontwikkelstrategie de Peel op hoofdlijnen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Notitie Ontwikkelstrategie de Peel op hoofdlijnen en de bijlage.  

2. in te stemmen met prioriteit voor de volgende vraagstukken voor een  

    verdere uitwerking:  

a. uitwerken regionaal woningbouwprogramma  

b. regionale prioriteitstelling aanbrengen in mobiliteitsinvesteringen;  

c. besluitvorming over regionaal bedrijventerrein  

d. uitwerken agenda Transitie landelijk gebied  

3. de Notitie Ontwikkelstrategie de Peel op hoofdlijnen en de bijlage aan te bieden aan de 

gemeenteraad met bijgaande concept Memo aan de raad via de commissie AZ&C.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022020115 

Onderwerp: Instemmen met Economische Agenda De Peel 2022-2027 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de Economische Agenda De Peel 2022-2027;  

2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief;  

3. in te stemmen met het gezamenlijke persbericht. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022006204 

Onderwerp: Principeverzoek herontwikkeling ondergrond Anneke de Bruijn 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe geen medewerking te verlenen aan de bouw van zestien appartementen op 

het perceel Koningsplein ongenummerd te Asten (ondergrond Anneke de Bruijn), 

kadastraal bekend gemeente Asten, sectie G, nummers 1241, 4688 en 1551.  


