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Aanwezig C.J.M. van den Elsen, burgemeester,
M.J.A. Tielemans, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,
M.R.G. Buijsse, wethouder,
J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002635 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 7 september 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002478 Aanwijzen lokaal beheerder Justitiële 
Informatiedienst en de Procedure 
autoriseren van gebruikers voor 
toegang tot applicaties van 
toepassing verklaren.

- Rianne Freijters en Kim van de Loo aanwijzen als lokaal beheerder voor 
de Justitiële Informatiedienst en hen aan te melden als contactpersoon.

- De Procedure autoriseren van gebruikers voor toegang tot applicaties ook 
van toepassing verklaren op de autorisaties bij de Justitiële 
Informatiedienst.

AZ

BW/002555 Tussentijdse wijziging van de 
Legesverordening 2021

Het Besluit van de raad van de gemeente Boekel tot wijziging van de Verordening op 
de heffing en de invordering van leges 2021 ter vaststelling aan de raad voorleggen 

AZ

BW/002569 Vaststelling Transitievisie Warmte 1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte (TVW).
2. De publieksversie Storymap in de vorm van de website (https://arcg.is/afDKS) 

vast te stellen als basis voor de Transitievisie Warmte.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 44.500 voor 

2024 en een bedrag ad. € 32.000 voor 2025 en dit mee te nemen in de 
voorjaarsnota 2022.

4. De TVW ter besluitvorming voorleggen aan de raad. 

EB&M

BW/002573 Leges in behandeling nemen verzoek 
aanwijzen vaste trouwlocatie

Instemmen met het voorgestelde tarief ad 
€ 558,00 per 1-1-2022.
Betrekken bij aanpassing legesverordening 2022. 

AZ

BW/002608 Wijziging APV 2021 in verband met 
Alcoholwet

Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de APV 2021 en het concept-
raadsbesluit ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. 

AZ

https://arcg.is/afDKS
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BW/002609 Wijziging van de mandaatregeling en 
het mandaatregister 2020

Vaststellen van het wijzigingsbesluit mandaatregeling en mandaatregister 2020 AZ

BW/002626 Vaststelling bestemmingsplan 
Daandelendennen Venhorst

1.De zienswijzen te beantwoorden zoals opgenomen in de Nota van Zienswijzen.
2.Het bestemmingsplan ‘Daandelendennen, Venhorst’ (IDN: 
NL.IMRO.0755.BPHVENdaandelenden-VA01) gewijzigd ter vaststelling voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

RI&S

BW/002629 Wijziging GR en begroting 2021 en 
2022 GGD HvB

1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 
vaststellen, op voorwaarde dat de gemeenteraad hier toestemming voor geeft;

2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel vragen toestemming te 
geven voor de wijziging van deze GR;

3. De gemeenteraad adviseren akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in 
de begroting 2021 en 2022 GGD Hart voor Brabant, die tot gevolg hebben dat de 
gemeente Boekel meerkosten maakt van 
€ 2.700 in 2021 en € 5.500 vanaf 2022 en verder.

BZ

BW/002633 Beleidsplan 2022-2025 Bibliotheek 
De Lage Beemden en subsidie 2022, 
aanvulling na thema-avond

1.Beleidsplan 2022-2025 met subsidieaanvraag 2022 Bibliotheek De Lage Beemden 
ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. 

BZ

BW/002636 Aanwijzen buitengewoon ambtenaar 
burgerlijke stand

Dhr. H.A.M.E. Verwegen aanwijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor het voltrekken van een huwelijk op 21 september 2021. 

BZ


