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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/002927 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 29 maart 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002136 Wijziging terugvorderingsbeleid 
debiteuren Participatiewet

1. Kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels terug- 
en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2022
a. Technische aanpassing van diverse artikelen conform de wetswijzing 

van de beslagvrije voet naar 95%.
b. De kwijtscheldingstermijn van overige vorderingen in het kader van de 

Participatiewet, IOAW en IOAZ verlagen van 5 naar 3 jaar.
c. Af te zien van vorderingen verhogende kosten.
d. Kwijtschelding ambtshalve toe te passen in plaats van op aanvraag.

2. De beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2022 
vast te stellen.

3. In te stemmen om bij voldoen aan de betalingsverplichtingen bestaande 
situaties aan de hand van de nieuwe beleidsregels te toetsen en 
kwijtschelding te verlenen.

4. De te verwachten extra structurele lasten van jaarlijks € 2.500, vanaf 2023 
meenemen in de Voorjaarsnota.

5. De incidentele lasten van maximaal 
€ 10.600, meenemen met de jaarrekening 2022 en laten drukken op het 
jaarrekeningresultaat 2022.

BZ

BW/002914 Eenmalige energietoeslag 2022 1. In te stemmen met de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.
2. Gemeente Meierijstad mandaat te verlenen om de eenmalige energietoeslag 

2022 namens de gemeente Boekel uit te voeren.
3. De beschikbare middelen vanuit het Rijk door te betalen aan gemeente 

BZ
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Meierijstad voor de bekostiging van de eenmalige energietoeslag 2022.

BW/002923 Aanwijzing Jeugdbescherming 
Brabant (JBB)  als Dienst van 
Algemeen Economisch Belang 
(DAEB) en subsidiering 
Jeugdbescherming Brabant.

1. Instemmen met het aanwijzen van de maatregelen ter borging van de 
continuïteit van de door JBB uitgevoerde kinderbeschermings- en 
jeugdreclasseringsmaatregelen als Dienst van Algemeen Economisch 
Belang (DAEB), zoals beschreven in het concept DAEB-aanwijzingsbesluit 
Jeugdbescherming Brabant;

2. Instemmen met dat aan JBB ter compensatie voor de uitvoering van deze 
activiteiten ten behoeve van het grondgebied van jeugdhulpregio Noordoost-
Brabant (NOB), het RIOZ compensatie in de vorm van een subsidie zal 
worden verleend, voor een bedrag van maximaal € 1.184.276,-;

3. Instemmen met het verlenen van mandaat, met de bevoegdheid tot het 
verlenen van ondermaat, aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Tilburg, voor het (jegens JBB) nemen en ondertekenen 
van de volgende besluiten:
i. Het op grond van artikel 160 Gemeentewet en het DAEB 

Vrijstellingsbesluit opdragen van de DAEB-activiteiten aan JBB ten 
aanzien van het grondgebied van de gemeente Boekel, conform het 
concept DAEB-aanwijzingsbesluit;

ii. Het grond van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder (d) van de 
Algemene wet bestuursrecht aan JBB subsidie verlenen voor de 
uitvoering van deze activiteiten ten behoeve van het grondgebied 
van jeugdhulpregio Noordoost-Brabant (NOB), het RIOZ voor een 
maximaal vast te stellen bedrag van € 1.184.276,-. Het mandaat 
omvat tevens de uitoefening van de overige bevoegdheden op 
grond van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de 
algemene subsidieverordening die verbonden zijn aan de 
subsidieverstrekking, waaronder  de bevoegdheid om daaraan 
voorwaarden en verplichtingen te verbinden en de bevoegdheid om 
de subsidie in te trekken, te wijzigen alsmede (lager) vast te stellen;

4. Instemmen met dat RIOZ een bedrag van € 1.184.276,- zal voldoen aan de 
gemeente Tilburg, ter financiering van de uitvoering van het voorgaande aan 
JBB te verstrekken subsidie;

5. Bijgevoegde raadsmemo vast te stellen en aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

BZ


