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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/003252 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 25 oktober 2022 

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003182 Mobiliteitsvisie gemeente Boekel De gemeenteraad te vragen akkoord te gaan met de mobiliteitsvisie voor de gemeente Boekel RDE

BW/003246 Convenant weerbaar buitengebied 1. Instemmen met het Convenant 'Weerbaar Buitengebied': samen sterk, vertrouwen en 
handelingsperspectief.

2. Kennis nemen van bijbehorende model huurovereenkomst kantoorruimte en andere 
bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW inclusief extra bepalingen.

AZ

BW/003235 Integraal veiligheidsplan 2023 - 2026 In te stemmen met bijgevoegd concept-integraal veiligheidsplan 2023-2026
- Het concept-integraal veiligheidsplan 2023-2026 ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

AZ

BW/003233 Programma omgevingswet water en 
riolering (GRP) Boekel 2023 - 2028

- De gemeenteraad te vragen het programma omgevingswet water en riolering 2023 - 2028 
vast te stellen;

- De gemeenteraad te vragen de benodigde middelen voor de uitvoering voor de planperiode 
2023-2028 beschikbaar te stellen.

 

RDE

BW/003210 Overeenkomst gemeente Boekel / 
ONS Welzijn 2023 – 2026

1. Kennis nemen van de subsidieaanvraag 2023 van ONS Welzijn;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget ad. € 253.185 

voor de inzet van formatie Wmo (volwassenen);
3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget ad. € 186.525 

voor de inzet van formatie Jeugd;
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget ad. € 119.952

BZ
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voor de inzet van formatie preventiemedewerker;
5. Kennis nemen van de producten en diensten die door de medewerkers van ONS Welzijn 

ingezet worden binnen de formatie uren van het Dorpsteam;
6. Instemmen met de inzet van de regionale diensten van ONS Welzijn voor een bedrag ad. 

€ 3.251;
7. De verhoging ad. € 18.913 meenemen in de voorjaarsnota 2023;
8. Instemmen om de aansluittaak ROC niet af te nemen;
9. Instemmen met de inzet van de coördinator vluchtelingenwerk voor een bedrag ad. € 

17.564,40 en de verhoging van € 565 meenemen in de voorjaarsnota 2023;
10. Instemmen met het opnemen van de inzet van de coördinator De Pionier binnen het 

contract met ONS Welzijn voor een bedrag ad. € 28.000 en dit budget ten laste brengen 
van de budgetsubsidie van Stichting Steunpunt Mennehof;

11. Instemmen om een activiteitenbudget beschikbaar te stellen van € 5.000 en meenemen in 
de voorjaarsnota 2023;

12. Instemmen om de subsidierelatie met ONS Welzijn voor vier jaar te bekrachtigen 
(periode 2023 t/m 2026).


