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

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/003095 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 12 juli 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002461 Ontwerpwijzigingsplan Franse pad 
1a

1. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
2. Met initiatiefnemers bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan.
3. Te besluiten dat bij het wijzigingsplan ‘Franse pad 1a, Boekel’ vanwege het 

ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen 
milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

4. Het ontwerpwijzigingsplan “Franse pad 1a, Boekel”, met IDN 
NL.IMRO.0755.BPWBOEKfransepad1a-ON01 officieel in procedure te brengen.

RI&S

BW/003040 Straatnamenplan voor bouwplan De 
Burgt fase 1b te Boekel

1) Conform bijlage 1 (plattegrond) in bouwplan De Burgt fase 1b in Boekel de 
volgende nieuwe straatnamen toekennen: Gerst, Haver, Koolzaad, Koren, 
Rogge, Spelt, Tarwe, Valeriaan en Weegbree.  

2) De nieuw aan te leggen straat in het bouwplan die gezien kan worden als de 
verlenging van de Bernhardstraat, ook Bernhardstraat noemen. 

3) Het gedeelte van Lage Schoense vanaf de Beatrixlaan tot aan het punt waar 
Lage Schoense voor autoverkeer doodlopend gemaakt wordt, blijft Lage 
Schoense heten. Voorbij dit punt gaat het oude Lage Schoense-traject over 
in ‘Koolzaad’ en ‘Valeriaan’. Als gevolg hiervan zal er 1 Lage Schoense-
adres hernoemd moeten worden.

AZ

BW/003056 Berekening Vitaal Buitengebied 
Boekel Statenweg 17a- 
Wanroijseweg 1a

Het college besluit niet af te wijken van de rekenmethodiek om de tegenprestatie te 
berekenen behorende bij het beleid Vitaal Buitengebied Boekel voor de locatie 
Statenweg 17a -Wanroijseweg 1a. 

RDE

BW/003096 Jaarverslag Participatiewet, 
minimavoorzieningen en 

1. Het jaarverslag Participatiewet, minimavoorzieningen en schuldhulpverlening 2021 
vaststellen, met de volgende analyse t.o.v. 2020:

BZ
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schuldhulpverlening 2021 a. lichte daling van het klantenbestand;
b. stijging van het aantal aanvragen maar vergelijkbare instroom in de uitkering;
c. hogere uitstroom uit de uitkering; 
d. gemiddelde inzet van 60 (re-integratie)trajecten;
e. lichte daling van het aantal aanvragen minimavoorzieningen;
f. klein overschot op de gebundelde uitkering (BUIG) van 1% t.o.v. 7% in 2020;
g. stijging van de uitgaven op loonkostensubsidie;
h. ondanks een afname in het aantal aanvragen wel een toename op de uitgaven 

bijzondere bijstand;
i. een kleiner restant op het Participatiebudget;
j. doorkijk beleidsonderwerpen 2022 en verder.

2. De raadsmemo vaststellen en samen met het jaarverslag aanbieden aan de 
gemeenteraad.

BW/003101 Bibliotheek De Lage Beemden: 
jaarstukken 2021 en 
subsidieaanvraag 2023

1. Vaststellen van het jaarverslag en jaarrekening 2021;
2. Instemmen met het aangevraagde subsidiebedrag van € 218.654 voor 2023 en de 

verhoging van €6.654 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023 te dekken 
uit de algemene middelen; 

3. Uitstellen van de besluitvorming betreffende de aanvullende aanvraag 
Informatiepunt Digitale Overheid 2023 ter hoogte van € 9.147,43.

BZ

BW/003103 Opvolging uitbetaling energietoeslag 
met aanbod kleine 
energiebesparende maatregelen 
door deelname aan de regionale 
klusbus

1. Instemmen met de vervolgaanpak op de uitbetaling van de energietoeslag in de 
aanpak van energiearmoede bij inwoners met een laag inkomen en hiervoor € 
24.000 van de specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede in zetten. Op 
hoofdlijnen bestaat deze aanpak uit:
 Benaderen van de doelgroep toekenning energietoeslag
 Dit in samenwerking met Schuldhulpmaatje Boekel Venhorst en 

schuldhulpverlening Meierijstad
 Naast het onderzoeken of de energietoeslag toereikend is een aanbod doen 

voor kleine energiebesparende maatregelen (tochtstrips, ledlampen etc.)
2. Deelnemen aan de regionale klusbus voor het aanbrengen van kleine 

energiebesparende maatregelen: hierbij uitgaan van 30 woningen voor een 
geraamd bedrag van € 9.750 en deze kosten betalen uit het gereserveerde bedrag 
van € 24.000 genoemd in beslispunt 1. 

3. Gemeente Oss machtigen om de aanbesteding namens gemeente Boekel uit te 

BZ
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voeren.
4. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsmemo.

BW/003104 Samenwerking inwoners onderhoud 
openbaar groen

Instemmen met verzoeken van inwoners om het groenonderhoud uit te besteden met 
als belangrijkste voordelen:

- Het openbaar groen krijgt een kwaliteitsslag; 
- Door de participatie ontstaat er sociale cohesie; 
- Levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit, hittestress, etc.

RDE

BW/003107 Contractverlenging Huishoudelijke 
Verzorging 2023

1. Instemmen met het verlengen van de huidige contracten Huishoudelijke 
Verzorging voor de duur van één jaar.

2. Door middel van de bijgevoegde memo de gemeenteraad op de hoogte brengen 
van dit besluit en de actuele ontwikkelingen m.b.t. Huishoudelijke Verzorging.

BZ

BW/003108 Pilot Algemene Voorziening 
Huishoudelijke Verzorging

Instemmen met het uitvoeren van de pilot Algemene Voorziening Huishoudelijke 
Verzorging voor de periode september 2022 t/m december 2023. 

BZ

BW/003114 Participatie en Ontwerp project 
Boschberg

Vaststellen hoofdrichtlijnen ontwerp Boschberg RDE

BW/003115 Afwikkeling van het vermogen van de 
gemeenschappelijke regeling 
Afvalinzameling Land van Cuijk en 
Boekel.

Kennis te nemen van de bijgevoegde info memo en documenten en te besluiten deze 
ter informatie aan de raads- en burgerleden te zenden. 

RDE


