
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 25 mei t/m 31 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 1 juni 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022044841 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 18 t/m 24 mei 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 18 t/m 24 mei 2022 vast te stellen;  

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

18 t/m 24 mei 2022 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022040710 

Onderwerp: Intrekken Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan de raad voor te stellen de Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 in te 

trekken met ingang van 1 april 2022;  

2. het presidium te verzoeken het voorstel voor te leggen aan de commissie Burgers op 

23 juni 2022 en de raad van 5 juli 2022.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022043936 

Onderwerp: Jaarverslag 2021 incl. jaarrekening van Stichting PlatOO 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van het jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening van Stichting PlatOO en 

middels een brief aan Stichting PlatOO te laten weten geen behoefte te hebben aan een 

overleg. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022044516 

Onderwerp: Regiovisie Norm van opdrachtgeverschap 'Een 10 voor de jeugd' 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de regiovisie Norm voor Opdrachtgeverschap 'Een 10 voor de 

Jeugd';  

2. het presidium te verzoeken de regiovisie voor advies te agenderen voor de 

commissie Burgers van 23 juni 2022 en vervolgens ter vaststelling voor te leggen 

aan de raad van 5 juli 2022.  

 



 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2022043221 

Onderwerp: Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden gedigitaliseerde 

bouwvergunningen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

gedigitaliseerde bouwvergunningen naar de archiefbewaarplaats over te brengen met 

beperking van de openbaarheid. 

 

 

Financieel Beleid, Belastingen & Control 

Zaaknummer: 2022042239 

Onderwerp: Jaarstukken 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het presidium te verzoeken de Jaarstukken 2021 gemeente Asten te plaatsen op de 

agenda van de commissie AZC van 23 juni 2022 en de agenda van de raad van 5 juli 

2022.  

 

 


