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Aanwezig B.H.M. Brands, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,

Afwezig

J. Marcic,

C.J.M. van den Elsen, 

secretaris

burgemeester. 

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/003087 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 5 juli 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003057 Horizontale verantwoording 
informatie- en archiefbeheer 2022

1. Kennis te nemen van het voortgangsverslag archief en informatiebeheer 2022 gemeente 
Boekel.

2. Kennis te nemen van het Verbeterplan horizontale verantwoording Informatiebeheer 2021 
met voortgang 2022.

3. Instemmen met de raadsmemo horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 
2022 en aanbieden aan de raads- en burgerleden.

AZ

BW/003066 Woonwagenbeleid Gemeente Boekel 
2022

1.Het Woonwagenbeleid Gemeente Boekel 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 

RDE

BW/003077 Verslag vergadering 
monumentencommissie d.d. 17 mei 
2022

Het conceptverslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 17 mei 2022, voor 
kennisgeving aan te nemen. 

RDE

BW/003080 Aanvraag planschadevergoeding 
Ringbaan 15 te  Venhorst i.v.m. 
bestemmingsplan Voskuilen, 
Venhorst

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening toekennen ten bedrage van € 5.750,-- en dit bedrag te vermeerderen 
met de wettelijk rente over de periode vanaf 20 april 2022 tot de dag van uitbetaling.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag terugstorten op hun bankrekeningnummer.

RDE

BW/003083 Evaluatie Centrumregeling 
Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020

1. Op basis van het evaluatierapport (zie bijlage 1) en de daarin genoemde conclusies en 
aanbevelingen in te stemmen met het voortzetten van de huidige centrumregeling jeugdhulp 

BZ
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Noordoost Brabant voor een periode van vier jaar vanaf 1 januari 2024 (2024-2027);
2. Op basis van de uitkomsten uit de evaluatie van de centrumregeling o.a. op onderstaande 

punten te komen tot voorstellen voor aanpassing van de huidige centrumregeling en deze in 
december 2022 ter instemming, begeleid met een vraag tot zienswijze voor te leggen aan de 
gemeenteraad:  

a. Herijking van de governance (bevinding 2) als gevolg van herindelingen en ter 
vergroting van de programma matige sturing.

b. Verwerken van de nieuwe bekostigingssystematiek (bevinding 7);
c. Aanpassing van de verdeelsleutel en solidariteitsregeling (bevinding 8).

3. De raad middels bijgevoegde raadsmemo te informeren over dit collegebesluit (zie bijlage 
2).


