
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 januari t/m 18 januari 2022 

 
Datum aanmaak: 19 januari 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022004231 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 december 2021 tot en 

met 11 januari 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 22 december 2021 t/m 11 januari 

2022 vast te stellen;  

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

22 december 2021 t/m 11 januari 2022 vast te stellen.  

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2022003378 

Onderwerp: Kennisnemen van: BSOB Kadernota 2023, 2e wijziging GR BSOB, 

RIB Hersteloperatie kindertoeslagenaffaire, RIB Toekomst BSOB 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota 2023 van BSOB en het overzicht additionele 

overgedragen taken aan BSOB;  

2. het presidium te verzoeken de Kadernota 2023 BSOB, 2e wijziging GR BSOB en de 

RIB Hersteloperatie kindertoeslagaffaire en Toekomst BSOB door te geleiden naar de 

commissie AZC van 10 februari 2022 en de raad van 22 februari 2022;  

3. het standpunt van de raad over de Kadernota 2023 toe te sturen aan BSOB.  

 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2021066105 

Onderwerp: Convenant Zorgtafel regio Oost-Brabant Slachtoffers 

Mensenhandel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het Convenant  

Zorgtafel regio Oost-Brabant; Samenwerking tussen partners binnen de regio  

Oost-Brabant Slachtoffers Mensenhandel 18 - / 18 + en het daarbij behorende  

Privacy protocol.  

  



 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022000465 

Onderwerp: Afwijken van inkoopbeleid voor begeleiding subsidie aanvraag 

revitalisering bossen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in afwijking van het inkoopbeleid,  

enkelvoudig, de begeleiding van de subsidieaanvraag voor de revitalisering van de  

Astense bossen, te gunnen aan de Bosgroep Zuid Nederland.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022001380 

Onderwerp: Klimaatbestendig Asten - Van stresstest naar uitvoeringsagenda 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport "Klimaatbestendig gemeente Asten - Van stresstest 

naar uitvoeringsagenda";  

2. het presidium te verzoeken om "Klimaatbestendig Asten - Van stresstest naar 

uitvoeringsagenda" te agenderen voor de commissie Ruimte van 8 februari 2022  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022004793 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst integrale trajectregie 

Peelgemeenten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1.  in te stemmen met Dienstverleningsovereenkomst integrale trajectregie 

Peelgemeenten;  

2.  in te stemmen met Mandaatbesluit integrale trajectregie Peelgemeenten.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021098410 

Onderwerp: Resultaten enquête mantelzorg 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de memo 'Resultaten enquête  

mantelzorg' aan te bieden aan de commissie Burgers op 7 februari 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021095670 

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2022 GGD BZO 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost;  

2. het presidium te verzoeken de 1e begrotingswijziging 2022 voor te leggen aan de 

commissie burgers op 7 februari 2022 en aan de gemeenteraad op 22 februari 

2022;  

3. de gemeenteraad te adviseren de bijgevoegde zienswijze in te dienen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021095647 

Onderwerp: Kaders herontwikkeling vrijkomende schoollocaties St. Lambertus, 

St. Bonifatius en Het Lover 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de kaders voor de herontwikkeling van de vrijkomende 

schoollocaties St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover zoals verwoord in bijgaand 

commissievoorstel;  

2. het presidium te verzoeken bijgaand commissievoorstel voor wensen en bedenkingen 

te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 8 februari 2022.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021090768 

Onderwerp: Inbrengen zienswijze op het concept werkprogramma Metropool 

Regio Eindhoven 2022 en reageren op het concept 

ambitiedocument 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept werkprogramma 2022 en kennis te nemen van het 

concept ambitiedocument "Balans in groei vanuit economische kwaliteit" van 

Metropool Regio Eindhoven;  

2. het presidium te verzoeken om het concept werkprogramma voor zienswijze en het 

concept ambitiedocument voor reactie voor te leggen aan de commissie AZC van  

10 februari 2022 en aan de gemeenteraad op 22 februari 2022.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022005016 

Onderwerp: Concept-Ontwikkelstrategie de Peel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de concept-Ontwikkelstrategie de Peel en het voorgestelde 

vervolgproces;  

2. de lijn van de annotatie te gebruiken, her en der aangevuld, in het bestuurlijk 

overleg.  

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021096419 

Onderwerp: Kennis maken met leden werkgroep Exploitatie nieuwe 

gemeenschapshuis 

 

Besluit: 

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

kennismaking met en presentatie van de werkgroep Exploitatie te plaatsen op de agenda  

van de commissie Burgers van 7 februari 2022 (informeren).  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022004023 

Onderwerp: Evaluatie tarieven milieustraat 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de evaluatie en bijbehorend memo over de nieuwe tarieven van 

de milieustraat;  

2. het presidium te verzoeken deze evaluatie en bijbehorend memo te plaatsen op de 

agenda van de commissie Ruimte van 8 februari 2022.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022005132 

Onderwerp: Overzicht budget fonds Kwaliteitsverbetering buitengebied 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het overzicht budget fonds Kwaliteitsverbetering buitengebied;  

2. de raad via de commissie Ruimte door middel van bijgevoegde memo informeren 

over het budget fonds Kwaliteitsverbetering buitengebied.  


