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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,

Afwezig

H. van Zutven, 

J. Marcic,

loco-secretaris 

secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002749 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 23 november 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002707 Prestatieafspraken PeelrandWonen 
2022

1.Instemmen met de voorgestelde Prestatieafspraken 2022
2.Wethouder Tielemans de bevoegdheid geven tot ondertekening van de 
Prestatieafspraken 2022 

RI&S

BW/002719 Samenwerking 
Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) gemeente Boekel - Meierijstad 
en inhuur BMC

1. In te stemmen met de intentie de Dienstverleningsovereenkomst met 
gemeente Meierijstad te verlengen voor onbepaalde tijd per 1 januari 
2023.

2. Hierbij de randvoorwaarde benoemen dat er periodiek evaluatie 
plaatsvindt en er geen grote wijzigingen in de 
Dienstverleningsovereenkomst optreden voor wat betreft de 
kostprijsberekening en opzegtermijn.

3. Kwartaal 4 van 2021 en de eerste helft van 2022 te gebruiken voor de 
voorbereiding van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst en 
samenwerkingsafspraken en hiervoor BMC als externe procesbegeleider 
inhuren en in te stemmen met de offerte van BMC.

4. In 2022 een bedrag van € 9.085,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor 
de kosten van BMC. Dit bedrag budgettair te verwerken met de 
voorjaarsnota 2022 vanuit post 604517-4351000 kosten diensten derden.

5. De directeur Sociaal domein te mandateren de jaarlijkse 
uitvoeringsafspraken te ondertekenen.

BZ
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BW/002731 Gratis VOG’s beschikbaar stellen 
voor kandidaatraadsleden en bestuur 
politieke partijen 
gemeenteraadsverkiezingen.

1. Instemmen met het gratis beschikbaar stellen van een VOG voor:
- kandidaatraadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen
- (aspirant-)leden van het bestuur van de partijen die meedoen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen.
2. Hiervoor een bedrag van € 3.500 beschikbaar stellen in het jaar dat de 
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en dit meenemen in de 
voorjaarsnota 2022.

AZ

BW/002737 Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en 
Mandaatbesluit aanwijzing 
toezichthouders brandveiligheid

a. Binnen het beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving voor het 
onderdeel Brandveiligheid de geactualiseerde ‘Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025’ vast te stellen onder 
intrekking van het besluit toezichtstrategie 2017-2021.

b. De Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Brabant-
Noord te mandateren voor het aanwijzen van toezichthouders, voor het 
toezicht op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot 
brandveiligheid en brandveilig gebruik.

AZ

BW/002745 Ambitiedocument gedeelde mobiliteit 
Oost Brabant

1. Kennis te nemen van het ambitiedocument gedeelde mobiliteit voor 
concessiegebied Oost-Brabant.

2. In te stemmen met de ambitie om samen werk te maken van gedeelde 
mobiliteit in lijn met het ambitiedocument.

3. In te stemmen om samen met de provincie een aantal werkstromen 
verder op te pakken. Dit gaat dan onder andere om ‘Samen’ initiatieven 
zoals deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer. Maar ook om de verdere 
ontwikkeling van mobiliteitshubs.

4. In te stemmen met het voornemen om samen met de provincie het Flex 
vervoer (hub- en haltetaxi) aan te besteden.

5. De raad te informeren middels een memo.

RI&S

BW/002746 Subsidieverzoek KBO kring Boekel Akkoord te gaan met de toekenning van € 500 subsidie aan de KBO kring 
Boekel voor de organisatie van een seniorenavond.

BZ

BW/002750 Prestatieafspraken 2022 
BrabantWonen

Instemmen met de prestatieafspraken met BrabantWonen voor 2022. RI&S


