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

Afwezig

J. Marcic,

H.A.J. Willems, 

secretaris.

wethouder.

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002733 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 9 november 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002614 Belasting- en legesverordeningen 
2022

Voorgesteld wordt om de volgende verordeningen met bijbehorende tarieventabellen 
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad: 

- Verordening afvalstoffenheffing 2022;
- Verordening rioolheffing 2022;
- Verordening toeristenbelasting 2022;
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 en de bijbehorende Tarieventabel 

lijkbezorgingsrechten 2022;
- Legesverordening 2022, de bijbehorende Tarieventabel leges 2022 en de tabel 

Tarieven niet in belastingvorm 2022.

AZ

BW/002650 Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 
2022

1. Instemmen met samenstelling hoofdstembureau per 01-01-2022 voor de 
kalenderjaren 2022 tot en met 2025.

2. Benoeming van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de 
stembureaus mandateren aan portefeuillehouder.

3. Instemmen met de regeling presentiegelden verkiezingen, hiervoor € 820 extra 
budget beschikbaar stellen en meenemen in voorjaarsnota 2022. 

4. Instemmen met het volgen van een digitale training voor stembureauleden en een 
klassikale training voor voorzitters. Jaarlijks € 1.820 hiervoor beschikbaar stellen en 
meenemen in voorjaarsnota 2022.

5. Het gemeentehuis in Boekel aan te wijzen als stembureau op 14 en 15 maart 2022 
voor early voting. 

6. Het tijdstip van het tellen van de early votingstemmen vast te stellen op woensdag 

AZ
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16 maart 2022 om 09.00 uur in Nia Domo.

BW/002684 Verordening op de heffing en de 
invordering van de onroerende 
zaakbelastingen 2022

Akkoord met de de verordening op de heffing en de invordering van de onroerende 
zaakbelastingen 2022 en ter besluitvorming voorleggen aan de raad. 

AZ

BW/002706 Boombeleidsplan en 
Boombeheerplan  gemeente Boekel 
2022 -2031

- Instemmen met het Boombeleidsplan gemeente Boekel 2022 – 2031; 
- Vaststellen van het Boombeheerplan gemeente Boekel 2022 – 2031; 
- Het boombeleidsplan ter besluitvorming voorleggen aan de raad van 16 december 
2021; 
- Het boombeheerplan ter info doorsturen naar de raad.

RI&S

BW/002724 Bestuursrapportage 2021 Akkoord met de bestuursrapportage 2021; ter vaststelling voorleggen aan de raad. AZ

BW/002729 Verslag vergadering 
monumentencommissie d.d.10 juni 
2021

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 10 juni 2021, voor 
kennisgeving aan te nemen. 

RI&S

BW/002730 Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening 2022

De verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022 vast te stellen. BZ

BW/002734 Statutenwijziging Stichting SAAM 
scholen

De voorgestelde statutenwijziging Stichting SAAM scholen voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

BZ


