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Aanwezig C.J.M. van den Elsen, burgemeester,
H.A.J. Willems, wethouder,

Afwezig

J. Marcic,

B.H.M. Brands, 

secretaris

wethouder

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/003020 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 17 mei 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002442 Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie Cultureel Erfgoed 
Boekel 2022

1. De ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed 
Boekel 2022’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.

2. De huidige leden van de monumentencommissie te benoemen als leden 
van de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel.

RDE

BW/002925 BSOB: Jaarrekening 2021, ontwerp 
1e begrotingswijziging 2022, ontwerp 
begroting 2023

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 BSOB
2. De raad voorstellen In te stemmen met dotatie van € 454.738 aan de 

bestemmingsreserve t.b.v. incentives nieuwe toetreders.
3. In te stemmen met de ontwerp 1e begrotingswijziging 2022, raadsvoorstel 

voorleggen aan de raad.
4. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023, raadsvoorstel  voorleggen 

aan de raad.

AZ

BW/002978 Plaatsen van ± 130 zonnepanelen op 
gemeenschapshuis de Horst met 
gebruikmaking van de verkregen 
SDE-subsidie.

Het college: 
1. Neemt kennis van de verkregen SDE++ subsidie en de twee 

haalbaarheidsonderzoeken m.b.t. de plaatsing van zonnepanelen op 
gemeenschapshuis de Horst. Het betreft onderzoek naar de maximale 
variant en de afgestemde variant. 

2. Stemt in met de voorgestelde afgestemde variant van 130 panelen. Dit is 
afgestemd op het toekomstige directe verbruik van de Horst. 

3. Besluit de bijhorende investeringskosten ad € 44.230,- en de 
bijbehorende advies- en voorbereidingskosten ad €20.000 te dekken uit 

RDE
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het budget hiervoor (à €180.000), beschikbaar gesteld in het raadsbesluit 
van 13-12-2018.

4. Een deel van het budget dat overblijft, is gereserveerd voor het leggen 
van zonnepanelen op de gemeentewerf (kosten tussen €20.000 -- 
€55.000, zie los collegevoorstel over deze locatie). Er is daardoor 
voldoende budget voor beide locaties. 

5. Neemt kennis van dat de gemeente investeert en de Horst profiteert. 
Hierover kunnen in exploitatieovereenkomst aanvullende afspraken 
gemaakt worden. Eveneens afspraken over gedragsverandering, zodat 
gelijktijdigheid in stroomverbruik wordt verhoogd. 

BW/002985 Aanwijzing Woo-coordinator 1. Het Besluit aanwijzing contactpersoon Wet open overheid 
burgemeester en burgemeester en wethouders Boekel 2022 
vaststellen;

2. Het Besluit tot aanwijzing contactpersoon Wet open overheid en tot 
mandatering van de bevoegdheid tot aanwijzing contactpersoon Boekel 
2022 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

AZ

BW/003007 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 
Regiotaxi - Gemeenschappelijke 
Regeling Kleinschalig Collectief 
Vervoer

1. Instemmen met de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Kleinschalig Collectief Vervoer.

2. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer 

BZ

BW/003013 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 
en voortijdig schoolverlaten Brabant 
Noordoost

De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze te geven op de jaarrekening 
2021 en begroting 2023 van het RBL BNO.

BZ

BW/003014 Subsidieverhoging de Pionier - 
Venhorst

1. Akkoord gaan met de subsidieverhoging van €15.000,- naar €30.000,- 
voor de Pionier Venhorst.

2. De gemeenteraad vragen budget beschikbaar te stellen en de 
budgetsubsidie voor de Pionier vast te stellen op €30.000,- middels 
bijgevoegd raadsvoorstel.

3. De subsidieverhoging beschikbaar stellen middels de algemene 

BZ
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middelen en meenemen in de Burap 2022.
4. De subsidie ad. €30.000 vanaf 2023 structureel opnemen in de 

begroting.

BW/003018 Zienswijzeverzoek 
Programmabegroting 2023 en 
resultaatbestemming 2021 
Veiligheidsregio Brabant-Noord

De raad voor te stellen om:
-Een positieve zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023.
-Als zienswijze bij het Algemeen Bestuur in te brengen dat het batig saldo 
van de resultaatbestemming van € 599.000 op basis van de verdeelsleutel 
moet worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten.

AZ

BW/003021 Concept jaarplan en begroting 2023 
RNOB

Het jaarplan en begroting RNOB 2023 voorleggen aan de gemeenteraad ter 
instemming en voorstellen om geen zienswijze in te dienen. 

AZ


