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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/002813 Openbare besluitenlijst BenW vergadering 
d.d. 11 januari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002713 Aanpassing kunstwerk De Kei - Venhorst 1. Instemmen met optie 2: Het verwijderen van de kei uit het kunstwerk en 
deze herplaatsen op een nieuwe sokkel;

2. Het voorstel voorleggen aan de Raad;
3. De gemeenteraad vragen een bedrag van € 15.000,- excl. BTW vrij te 

maken uit het fonds Kunst en Cultuur en dit mee te nemen in de 
voorjaarsnota 2022.

BZ

BW/002726 Plaatsingsbeleid laadinfrastructuur -De gemeenteraad te vragen akkoord te gaan met het plaatsingsbeleid 
laadinfrastructuur;
-De gemeenteraad te vragen akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van 
een jaarlijks budget van € 11.000 (2023 – 2030) 

RI&S

BW/002766 Kadernota 2023 BSOB Instemmen met de Kadernota 2023 BSOB en ter besluitvorming voorleggen aan 
de raad. 

AZ

BW/002783 Kadernota 2023 Gemeenschappelijke 
regeling Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC)

1. Kennis te nemen van de Kadernota BHIC 2023.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad 

aanbieden ten behoeve van de vergadering van 22 februari 2021. Hierin 
wordt voorgesteld in te stemmen met de Kadernota 2023 en geen 
zienswijze in te dienen.

3. De raad verzoeken haar voorkeur uit te spreken voor scenario 1 ten 
aanzien van de kostenstijging per 2024 inzake de e-depotvoorziening, 
waarbij de Provincie Noord-Brabant aansluit bij het e-depot van het BHIC.

4. Aan de raad voor te stellen de bijdrage aan de gemeenschappelijke 

AZ
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regeling BHIC voor 2023 met € 700 te verhogen naar € 37.200.

BW/002792 Verzoek cultuurhistorische aanduiding 
Schepersdijk 10 in Venhorst

Schepersdijk 10 aan te duiden als ‘karakteristiek gebouw’ in het Omgevingsplan 
Buitengebied. 

RI&S

BW/002793 Procesvoorstel - Gezamenlijke visie op 
Preventie

1. Instemmen met het procesvoorstel om te komen tot een gezamenlijke visie 
op preventie voor het sociaal domein.

2. Het procesvoorstel met positief advies (raadsvoorstel) voorleggen aan de 
gemeenteraad.

3. De gemeenteraad vragen € 25.000 beschikbaar te stellen voor 
procesbegeleiding en dit verwerken in de voorjaarsnota 2022.

BZ

BW/002799 Kadernota 2023 Regionaal Bureau 
Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost RBL 
BNO

1. Kadernota 2023 RBL BNO voorleggen aan de gemeenteraad;
2. Instemmen met de geraamde bijdrage voor 2023 van € 26.051 

(€ 636 hoger dan in 2022) en dit opnemen in de meerjarenbegroting. 

BZ

BW/002802 Huisvesting vergunninghouders, 
versnelde huisvesting stand van zaken

1. Kennis nemen van stand van zaken versnelde huisvesting 
vergunninghouders;

2. Instemmen met tijdelijke huisvesting vergunninghouders via Ecodorp.

BZ

BW/002804 Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant 1. De Raad voor te stellen in te stemmen met de Kadernota 2023 GGD Hart 
voor Brabant, omdat er geen wensen en bedenkingen zijn.

2. De Raad voor te stellen akkoord te gaan met de verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage in 2023 aan de GGD Hart voor Brabant en 
daarmee een bedrag van € 21.162 in de begroting 2023 te verhogen.

BZ

BW/002810 Implementatie Wet Open Overheid Akkoord te gaan met de aanpak om de Wet Open Overheid te implementeren.
1. Inkopen van expertise om de WOO binnen Boekel te implementeren. 

Hiervoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar stellen (excl. BTW) en 
meenemen bij de voorjaarsnota 2022.

2. In afwijking van het aanbestedingsbeleid de weglaksoftware een-op-een 
te gunnen aan Datamask. Eenmalige kosten € 2.880 en structureel € 
6.000 (excl.BTW) meenemen bij de voorjaarsnota 2022.

AZ

BW/002811 Vaststelling Nota van Uitgangspunten 1. Kennis nemen van de inhoud van de Nota van Uitgangspunten en RI&S
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omgevingsplannen kommen Boekel bijbehorende bijlagen.
2. De ‘Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan kommen gemeente Boekel’ 

ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

BW/002815 Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-
Noord en deelname stichtingen 
Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de 
stichting Waarborgfonds;

Aan de gemeenteraad via bijgevoegd raadsbesluit, voor te stellen:
1.Kennis te nemen van de kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-
Noord;
2.Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2023 van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3.Geen wensen of bedenkingen uit te brengen over de voorgenomen deelname 
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de stichting Risicobeheer 
Veiligheidsregio’s en de stichting Waarborgfonds;
4.De extra benodigde middelen van €13.000 voor 2023 en verder via de 
voorjaarsnota 2022 beschíkbaar te stellen.

AZ

BW/002817 Kadernota 2023 ODBN 1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 van de ODBN;
2. De raad met bijgaand voorstel adviseren in te stemmen met de kadernota 

2023 en daarbij tevens een zienswijze in te dienen ter verwerking in de 
conceptbegroting 2023 van de ODBN. 

EB&M


