
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 2 februari t/m 8 februari 2022 

 
Datum aanmaak: 8 februari 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022010338 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 26 januari tot en met 1 

februari 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 26 januari t/m 1 februari 2022 vast te stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van 

    B&W van 26 januari t/m 1 februari 2022 vast te stellen.  

 

Accommodaties / Gebouwen 

Zaaknummer: 2022009392 

Onderwerp: Het verhogen van het krediet van het Schoolgebouw, locatie 

Beatrixlaan 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het resultaat van de aanbestedingsprocedure van de school 

    en  het kindcentrum;  

2. op basis van de bijgestelde raming het krediet te verhogen met € 263.620,= en  

    de hierbij behorende structurele lasten ad 6.600,= te verwerken in de tussentijdse  

    rapportage voorjaar.  

3. stichting Prodas te informeren en toestemming te geven om over te gaan tot gunning, 

    om vertraging in het bouwproces te voorkomen;  

4. de commissie burgers via een memo te informeren.  

 

Griffie 

Zaaknummer: 2022009654 

Onderwerp: Vaststellen 'Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022' en intrekking 

van 2 oude mandaatbesluiten 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het 'Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022' vast te stellen;  

2. de navolgende mandaatbesluiten in te trekken:  

a. het 'Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet,  

    Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening' d.d. 13 december 2016; 

    en  

b. het 'Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften GR Peelgemeenten' d.d. 8 

    augustus 2017. 

 

 

  

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021094198 

Onderwerp: Financiële ondersteuning voor lokale culturele sector periode 1 juli 

t/m 31 december 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de voorgestelde compensatie van € 11.828,- aan buurt-  

    en dorpshuizen  

2. akkoord te gaan met de voorgestelde compensatie van € 47.930,- aan Museum Klok 

    en Peel  

3. akkoord te gaan met de voorgestelde compensatie van € 18.836,- aan 10 culturele  

    instellingen en verenigingen  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022005201 

Onderwerp: Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 3 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de (ambtshalve) 

wijzigingen in het wijzigingsplan;  

2. het analoge en digitale wijzigingsplan "Heusden Komgebied 2011, wijziging  

Heusden Oost fase 3" met planidentificatienummer NL.IMRO.0743.BPW2021003-

VS01 (gewijzigd) vast te stellen;  

3. het beleidsvoornemen tot het voor onbepaalde tijd aanwijzen van het plangebied 

Heusden-Oost fase 3 als welstandsvrij gebied, conform artikel 12, lid 2 van de 

Woningwet, vrij te geven voor inspraak;  

4. het presidium te verzoeken om bijgaand raadsvoorstel inzake het aanwijzen van het 

plangebied Heusden-Oost fase 3 als welstandsvrij gebied te plaatsen op de agenda 

van de commissie Ruimte van 31 mei 2022 en op de agenda van de raad van 14 juni 

2022.  

 


