
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 maart t/m 22 maart 2022 
 
Datum aanmaak: 22 maart 2022 

 

 
MT 

Zaaknummer: 2022022727 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 9 t/m 15 maart 2022 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van college B&W van 9 t/m 15 maart 2022 vast te stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W 
    van 9 t/m 15 maart 2022 vast te stellen.  

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022022504 
Onderwerp: Proces regionaal bedrijventerrein De Peel 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

de gemeenteraad middels bijgevoegd memo te informeren over het proces regionaal 
bedrijventerrein De Peel.  

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022022519 
Onderwerp: Ontheffing hogere grenswaarden 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit hogere grenswaarden Ruimte voor ruimte 
woningen Meijelseweg 66a, 66b, 66c en Meijelseweg ongenummerd te Heusden en deze 

in procedure te brengen gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Gebiedsgerichte 
aanpak Leegstand 2021 (VAB-pilot Heusden).  

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022018540 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan "Asten Loverbosch fase 3 2022" 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Asten Loverbosch fase 3 2022";  
2. het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten;  

3. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen 
    en bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 31 mei 2022. 

 

 
 

 
 

 



 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2022015721 

Onderwerp: Inrichten cliëntvolgsysteem Wet Inburgering 2021 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het inrichten van de extra module in ZorgNed voor het proces 
inburgering;  

2. in te stemmen met de offerte die is opgesteld door GR Peelgemeenten;  

3. in te stemmen met een budget ter hoogte van € 5.610,63 voor de invoeringskosten en 
€ 9.682,25 voor de jaarlijkse uitvoeringskosten. 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022022570 
Onderwerp: Ondertekenen convenanten hulpmiddelen Wmo 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het convenant 'Maatwerkprocedure Toegang Hulpmiddelen' te ondertekenen;  
2. het convenant 'Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende 

woonvoorzieningen bij een verhuizing' te ondertekenen;  
3. het ondertekenen van beide convenanten te melden in het hiervoor geopende register 

van de VNG.  


