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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/005856 Openbare besluitenlijst BenW 

vergadering d.d. 1 februari 2022
De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002852 Kadernota 2023 
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant

1.In te stemmen met de uitgangspunten van de Kadernota 2023 Werkvoorzieningschap 
Noordoost-Brabant.

2.De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2023 
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. 

BZ

BW/002843 Vaststellen bestemmingsplan 
Runstraat 7/7a, Boekel

1.Het bestemmingsplan ‘Runstraat 7/7a, Boekel’ ongewijzigd ter vaststelling aan de raad 
voor te leggen.

2.Voor de drie woningen aan de Runstraat een hogere grenswaarde geluid vast te stellen 
dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. 

RI&S

BW/002842 Verslag vergadering 
monumentencommissie d.d. 2 
november 2021

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 2 november 2021, 
voor kennisgeving aan te nemen. 

RI&S

BW/002832 Integrale en toekomstbestendige 
aanpak Bosberg

- Kennis nemen van de voorgestelde aanpak voor een klimaatadaptieve woonwijk 
Bosberg.

- De gemeenteraad te vragen akkoord te gaan en met bijgaand raadsvoorstel het 
benodigde geld beschikbaar te stellen. 

RI&S

BW/002831 Vervanging conventionele verlichting 
door LED-verlichting

1. Kennisnemen en instemmen met de versnellingsaanpak voor het geheel vervangen 
van de verouderde verlichtingsarmaturen door LED-verlichting;

2. Met bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad vragen het benodigde aanvullende 
budget ad € 234.000 beschikbaar te stellen.

RI&S
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BW/002814 Aangaan 
dienstverleningsovereenkomst 2022 
Inzameling en verwerking 
huishoudelijk afval (c.q. de fracties 
secundaire grondstoffen)

1. Besluiten de dienstverleningsovereenkomst 2022 tussen gemeente Land van Cuijk en 
gemeente Boekel betreffende de afvalinzameling in de gemeente Boekel aan te gaan;

2. Middels bijgevoegde memo de gemeenteraad informeren over het aangaan van deze 
dienstverleningsovereenkomst.

RI&S

BW/002789 Zelfevaluatie, informatiebeveiliging 
BRP en reisdocumenten (PNIK) 
2021.

1. Kennis nemen van de managementrapportages zelfevaluatie Basisregistratie 
Personen (BRP) en reisdocumenten (PNIK).

2. Vaststellen uittreksels zelfevaluatie BRP door het college en PNIK door de 
burgemeester. 

3. Kennis nemen van de rapportages informatiebeveiliging BPR en PNIK 

AZ


