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

wethouder,
secretaris,

Afwezig H.A.J. Willems, wethouder,

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/003145 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 16 augustus

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003078 Financiële bijdrage verzoek Doele 
Willem III

1. Kennis nemen van het verzoek van Doele Willem III;
2. Een subsidiebedrag ad € 66.000,- beschikbaar stellen voor het inventarisatierapport, 

asbestverwijdering en nieuwe dakbedekking;
3. De vereniging adviseren via Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling aan te vragen ten 

behoeve van een aanvraag van een bancaire lening voor de aanleg van zonnepanelen en LED 
verlichting;

4. De Raad voorstellen om een subsidiebedrag ad € 66.000,- te voteren en te dekken uit de 
algemene middelen.

BZ

BW/003102 Verordening en nadere regels 
jeugdhulp gemeente Boekel 2022

1. In te stemmen met de verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022 en deze ter vaststelling 
voorleggen aan de gemeenteraad;

2. Vast te stellen de nadere regels jeugdhulp gemeente Boekel 2022, onder
gelijktijdige intrekking van de beleidsregels jeugdhulp Boekel 2016.

BZ

BW/003129 Regioproject 'Skip die Trip' Deel te nemen aan een tweejarig regionaal project ‘Skip die Trip’ en bij te
dragen in de kosten, zijnde € 0,15 per inwoner (totaal € 1.562) per jaar.
- Deze kosten meenemen in de Voorjaarsnota 2023. 

BZ

BW/003134 Zienswijze Ontwerp Regionaal 
Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-
2026

Het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 via bijgevoegd raadsvoorstel aan de 
raad voor te leggen met als voorstel om als zienswijze in te dienen dat wordt ingestemd met het 
Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026. 

AZ

BW/003113 Jaarstukken 2022 Zorg- en 
Veiligheidshuis Brabant Noordoost 

De extra benodigde bijdrage voor 2023 voor het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost ad € 
2.000,- p/j vanaf 2023 structureel meenemen in de voorjaarsnota 2023. 

AZ
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en Begroting 2023
BW/003137 Privatisering VV Boekel Sport 1. Instemmen met een bijdrage in de kosten van de privatisering Boekel Sport

voor een bedrag ad. € 48.822 (incl. BTW) (perceelsafscheiding,gereserveerd onderhoudsbedrag 
MOP, terugbetaling gebruiksvergoeding en overige financiële restpunten);

2. Onderschrijven van de beleidslijn om de kosten van onderhoud en vervanging gebouwgebonden- 
en technische installaties na privatisering voor rekening en risico van de vereniging te laten zijn.

3. De bijdrage in de kosten van privatisering dekken middels de algemene middelen en meenemen 
bij de bestuursrapportage 2022 en voorleggen aan de Raad.

BZ


