
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 mei t/m 10 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 10 mei 2022 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022038003 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 april t/m 3 mei 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 27 april t/m 3 mei 2022 vast te stellen;  

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

27 april t/m 3 mei 2022 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022030935 

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2022 (incl. aansluiting bij Bizob) GR 

Peelgemeenten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de 1ebegrotingswijziging 2022 van de GR Peelgemeenten;  

2. het presidium te verzoeken om bijgevoegd raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen 

te agenderen voor de commissievergadering van 2 juni 2022 en de raadsvergadering 

van 14 juni 2022.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022036204 

Onderwerp: Convenant Sociaal Netwerk Asten 2022-2027 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met het convenant Sociaal Netwerk Asten 2022-2027.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022028500 

Onderwerp: Kadernota 2023, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 

GR Peelgemeenten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota 2023;  

2. kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming  

2024 - 2026;  

3. het presidium te verzoeken om bijgevoegd raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen 

      te agenderen voor de commissievergadering van 2 juni 2022 en de raadsvergadering  

      van 14 juni 2022.  



 

Financieel Beleid, Belastingen & Control 

Zaaknummer: 2022035243 

Onderwerp: Jaarrekening 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en (ontwerp) 

Begroting 2023 BSOB 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 BSOB;  

2. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 BSOB;  

3. in te stemmen dat de (ontwerp)begroting 2023 BSOB;  

4. de raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de 

1ebegrotingswijziging 2022 en de (ontwerp)begroting 2023 BSOB en deze aan het 

Algemeen Bestuur van de BSOB kenbaar te maken.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022034205 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ODZOB 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van 

de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);  

2. de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023  

3. het Dagelijks Bestuur van de ODZOB voor 20 mei 2022 met bijgevoegde brief te 

informeren over deze conceptzienswijze. 

 

 

Informatiebeleid en informatiebeveiliging 

Zaaknummer: 2022016569 

Onderwerp: Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 vast te stellen;  

2. het presidium te verzoeken het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 te plaatsen 

op de agenda van de commissie AZ/C van 2 juni 2022 en de agenda van de raad van 

14 juni 2021;  

3. tot het opleggen van geheimhouding op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en 

bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring en het assurance-rapport van de IT 

auditor op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens 

toezending van deze collegeverklaring, bijlagen en rapportage aan de landelijke 

toezichthouder. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen 

genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van 

bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur;  

4. de raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken de 

opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en bijlage 2 van 

de collegeverklaring en het assurance-rapport tijdens de eerstvolgende vergadering 

te bekrachtigen.  

 

 

 

 

 

 



 

Informatisering & Automatisering 

Zaaknummer: 2022037918 

Onderwerp: Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en jaarverslag 

2021 GR ICT NML 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het jaarverslag ICT NML 2021;  

2. in te stemmen met de 2e begrotingswijziging van 2022, € 17.470,-- voor de 

projecten back-up MS Office 365 en het project "nieuwe werkplek";  

3. in te stemmen met de begroting van 2023;  

4.   de raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de 

2ebegrotingswijziging 2022 en de begroting 2023; 

 

 


