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Aanwezig C.J.M. van den Elsen, burgemeester,
B.J.M. Brands, wethouder,
J. Marcic, secretaris.

Afwezig H.A.J. Willems, wethouder.

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/003006 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 10 mei 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002972 Begroting 2023 en jaarverslag 2021 
Werkvoorzieningschap Noordoost 
Brabant

1. In te stemmen met de concept begroting 2023 van het Werkvoorzieningschap 
Noordoost-Brabant.

2. In te stemmen met het concept jaarverslag 2021 van het Werkvoorzieningschap 
Noordoost-Brabant.

3. De gemeenteraad te adviseren:
a. in te stemmen met het concept jaarverslag 2021 en de concept begroting 2023 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
b. geen zienswijze in te dienen.

BZ

BW/002979 Gedeeltelijke kwijtschelding huren 
verenigingen november 2021 tot en 
met januari 2022

1. Sportverenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft
45% van de huur kwijt te schelden in de periode 1 november 2021 tot en met 31 
januari 2022;

2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om maatschappelijke
verenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft 45% van
de huur kwijt te schelden voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 
2022;

3. Garantstelling geven voor de huurcompensatie van
binnensportverenigingen, wanneer de landelijke tegemoetkoming niet
dekkend is;

RI&S

BW/002983 Bovenlokale regeling bevolkingszorg De Regeling bovenlokale bevolkingszorg vaststellen. AZ
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BW/002993 Jaarstukken 2021, begroting 2023 en 
GR RAV Brabant MWN

1. De jaarstukken 2021 van de RAV ter kennisname aan de gemeenteraad aan te 
bieden

2. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze op de conceptbegroting 2023 van de 
RAV te geven

3. De gemeenteraad adviseren akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke 
Regeling versie 7.0

BZ

BW/002994 Begroting 2023 en jaarstukken 2021 
GGD Hart voor Brabant

1. De gemeenteraad adviseren een zienswijze op de begroting 2023 in te 
dienen Deze zienswijze luidt als volgt: de raad aan de voorkant te betrekken 
bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het 
basispakket. 

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant en deze 
ter kennisgeving naar de raad te sturen.

BZ


