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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/002773 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 7 december 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002754 Uitvoeringsplan Brede aanpak dak- 
en thuisloosheid Brabant Noordoost-
oost

1. Het regionale uitvoeringsplan Brede Aanpak Terugdringen Dak- en 
Thuisloosheid voor kennisgeving aannemen. 

2. Kennis nemen van de planning – in Q1 2022 zal er een lokaal 
uitvoeringsplan worden uitgewerkt. 

BZ

BW/002755 Aangaan nieuwe overeenkomsten 
met de KBO’s betreffende de 
inzameling van oud papier en karton

In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde overeenkomsten met KBO 
Boekel en KBO 'St. Anna' Venhorst betreffende het inzamelen van oud papier en 
karton. 

RI&S

BW/002763 Inkoopvoorstel GGD 2022 1. Instemmen met de inkoop van GGD Hart voor Brabant taken in 2022 – 
lokaal accent en plustaken;

2. De inzet op de lokale accenten voor een bedrag ad. € 32.833 dekken uit de 
gemeentelijke bijdrage 2022, waar een bedrag voor is opgenomen in de 
begroting ad. € 32.825;

3. De inzet van plustaken voor een bedrag ad. € 62.419 dekken uit bestaande 
budgetten.

4. 2-jaarlijks inzetten op een bestuurlijk gesprek inzake de voortgang van 
projecten in het lokaal accent en plustaken.

BZ

BW/002770 Samenwerkingsovereenkomst As50+ 
(2022 - 2026) en aanvraag tijdelijke 
impulsregeling klimaatadaptatie 
(2021-2027)

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst As50+ en 
uitvoeringsagenda 2022-2026;

2. Akkoord gaan met het aanvragen van de cofinanciering uit de nationale 
Impulsregeling klimaatadaptatie via de watersamenwerking As50+;

3. Akkoord te gaan met de machtiging/mandatering aan wethouder Tielemans 

RI&S
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om de samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 te ondertekenen alsmede 
de aanvraag op grond van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 
2021-2027.

BW/002775 Aanbesteding adviesdienst opstellen 
mobiliteitsvisie en gvvp

Kennis te nemen van het doorlopen proces van de aanbesteding adviesdienst 
opstellen mobiliteitsvisie en gvvp. 

RI&S


