
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 januari t/m 1 februari 2022 

 
Datum aanmaak: 1 februari 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022008752 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 19 januari tot en met 25 

januari 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 19 t/m 25 januari 2022 vast te stellen;  

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

    van 19 t/m 25 januari 2022 vast te stellen. 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2022008530 

Onderwerp: Instemmen met beperking openbaarheid over te brengen 

archiefbescheiden en B&W-besluit van 22 december 2021 

intrekken. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. een drietal dossiers uit correspondentiearchief 1986-1999 vooralsnog uit te sluiten van 

de openbaarheid;  

2. Het besluit van Burgemeester en wethouders van 22 december 2021 in te trekken 

(2021091711).  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022003570 

Onderwerp: Aansluiten GR Peelgemeenten bij Bizob 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het advies om de GR Peelgemeenten zelfstandig te 

    laten aansluiten bij Bizob met budgetoverheveling (scenario 1 onderzoekrapport  

    inkoopconstruct Peelgemeenten-Bizob);  

2. in te stemmen met budgetoverheveling per 1 januari 2022.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022007104 

Onderwerp: Concept begroting 2022 Stichting PlatOO 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van de concept begroting 2022 van Stichting PlatOO en middels een 

brief aan de stichting laten weten geen behoefte te hebben aan een overleg.  

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021096521 

Onderwerp: Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bleekerweg 5 te Heusden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen voor de duur van tien jaar, onder de vermelde 

voorschriften en de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel uitmaken 

van deze vergunning, voor de activiteit(en):  

• Bouw  

• Handelen in strijd met regels RO  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021094812 

Onderwerp: Vaststellen nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met het ontwerp voor de Nota bodembeheer gemeente Asten 2022, 

inclusief de Nota bodembeheer PFAS, en deze vrij te geven voor inspraak.  

 

 

 

 


