
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 februari t/m 15 februari 2022 

 
Datum aanmaak: 15 februari 2022 

 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022013091 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 2 tot en met 8 februari 

2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 2 t/m 8 februari 2022 vast te stellen;  

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

2 t/m 8 februari 2022 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022006482 

Onderwerp: Principeverzoek realiseren appartementencomplex Prins 

Bernhardstraat 38 in Asten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe en onder voorwaarden  

medewerking te verlenen aan het realiseren van een appartementencomplex met  

betaalbare woningen voor starters aan de Prins Bernhardstraat 38 in Asten, kadastraal 

bekend als Gemeente Asten, sectie C, nummers 5058, 5059 en 4725. 

 

 

Veiligheid 

Zaaknummer: 2022011042 

Onderwerp: Rapportages veiligheid 2021 Peelland 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de volgende Peelrapportages:  

a. voortgangsrapportage 2021; Veiligheidsplan Peelland 2019-2022;  

b. bovenop de Onderwereld; jaarrapportage aanpak ondermijning Peelland 2021.  

2. in te stemmen met de inhoud van bijgaande memo 'Rapportages veiligheid 2021 

Peelland' en de verspreiding van deze memo aan raads- en commissieleden.  

 

  



 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022012281 

Onderwerp: Taxbus aanpassen tarieven 2022 als gevolg van corona 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de staffeltarieven voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 

30 juni 2022;  

3. de stuurgroep Taxbus te mandateren de staffeltarieven te verlengen voor de periode 

van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 indien en voor zover er geen sprake is 

van stabiele volumes en van een stabiele situatie met betrekking tot Covid-19;  

4. de notitie 'aanpassen tarieven 2022 als gevolg van corona' ter besluitvorming voor te 

leggen aan de provincie;  

5. met bijgaande conceptbrief de vervoerders en het mobiliteitscentrum te informeren.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022013133 

Onderwerp: Ontwerp weigering omgevingsvergunning Slobeendweg 5 Heusden 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - daarbij rekening houdend 

met de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 5 maart 2021 ten aanzien van ons 

eerdere besluit op deze aanvraag, zaaknummers SHE 20/1024 e.a. - de gevraagde 

omgevingsvergunning fase 2 ten aanzien van de Slobeendweg 5 Heusden in ontwerp te 

weigeren en de weigering in ontwerp ter inzage te leggen, onder de bepaling dat de 

gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel uitmaken van het ontwerp weigeringsbesluit, 

voor de activiteit(en):  

•Bouw  

•Handelen in strijd met regels RO  

 

 

 

 


