
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 juni t/m 5 juli 2022 

 
Datum aanmaak: 5 juli 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022054419 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 t/m 27 juni 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 22 t/m 27 juni 2022 vast te stellen;  

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

22 t/m 27 juni 2022 vast te stellen.  

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2022042782 

Onderwerp: Ontwerp besluitvorming op aanvraag omgevingsvergunning voor 

de Meerkoetweg 9 (Z21-0733) 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het ontwerpbesluit voor de Meerkoetweg 9 ter inzage te leggen.  

 

 

Digitale en Documentaire informatievoorziening 

Zaaknummer: 2022045753 

Onderwerp: Implementatie Wet open overheid (Woo) - basis 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het ambitieniveau (als start) te bepalen op basis;  

2. het opnemen van een paragraaf in de begroting en de jaarrekening met informatie 

over de uitvoering van de Woo;  

3. de medewerkers van taakveld JZ dragen zorg voor de coördinatie van de Woo-

verzoeken;  

4. de medewerkers van het KCC, DIV en JZ aan te wijzen als contactpersonen Woo 

middels bijgevoegd aanwijzingsbesluit;  

5. een dialoog te starten met college en raad over de kansen die de wet Woo biedt in 

relatie tot de bestuurlijke ambities rondom Toekomstagenda Asten 2030, Vitale 

democratie en Vitale raad.  

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022047014 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Kluizendries-Kluisstraat te Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Asten Kluizendries-Kluisstraat 

2022";  

2. het wettelijk vooroverleg op te starten;  

3. in te stemmen met het vervangen van de voorontwerpfase door een 

omgevingsdialoog;  

4. bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan;  

5. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan voor wensen en 

bedenkingen te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 20 september 

2022. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022049245 

Onderwerp: Conceptsubsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme en 

Recreatie 2023 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept-subsidieprogramma Welzijn & Participatie 2023;  

2. in te stemmen met het concept- subsidieprogramma Toerisme & Recreatie 2023;  

3. het concept van bovengenoemde subsidieprogramma's volgens de gemeentelijke 

Inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.  

 

 

 


