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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/003337 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 13 december 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003324 Budgetsubsidie 2023 Stichting 
Boekelse Lokale Omroep Kring 
(BLOK)

1. Instemmen om vanaf 2023 voor de hoogte van de budgetsubsidie van de 
Boekelse Lokale Omroep Kring het richtsnoerbedrag van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en de Organisatie van Lokale Omroepen in 
Nederland te volgen.

2. Instemmen om de Boekelse Lokale Omroep Kring te verplaatsen naar een 
budgetsubsidie wisselend bedrag;

3. Jaarlijks in de begroting het benodigde bedrag op te nemen. De verhoging 
van het budget verwerken met de voorjaarsnota 2023.

BZ

BW/003322 Besluit vervanging 
archiefbescheiden, incl. handboek, 
gemeente Boekel

Vaststellen van het besluit vervanging archiefbescheiden, incl. het handboek, 
gemeente Boekel.
Vervanging van analoge archiefbescheiden, opgemaakt vanaf 1 januari 2023, door 
digitale reproducties 

AZ

BW/003326 Kadernota 2024 
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant

1. Instemmen met de uitgangspunten van de Kadernota 2024 
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

2. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de 
Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

3. Het begrote bedrag met de begroting 2024 structureel met € 100 te 
verhogen naar € 3.100.

BZ
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BW/003287 Grondstoffenbeleidsplan; Transitie 
naar circulair huishoudelijk 
grondstoffenbeheer 2023-2033

1. Instemmen met het Grondstoffenbeleidsplan; Transitie naar circulair 
huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033;

2. Het raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan; Transitie naar circulair 
huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033 ter vaststelling voorleggen 
aan de gemeenteraad.

RDE

BW/003328 Stand van zaken 
Uitvoeringsprogramma 
Kwaliteitsimpuls buitengebied Boekel

Kennis nemen van de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma 
Kwaliteitsimpuls buitengebied Boekel 

RDE

BW/003312 Verzoek aanleg ballenvangers en 
vervanging veldverlichting 
buitensport verenigingen

Voorgesteld wordt:
1. Kennis te nemen van het verzoek van RKSV Venhorst;
2. Kennis te nemen van het verzoek tot vervanging van ballenvangers bij 

HC Boekel en plaatsen ballenvanger bij Habo’95; 
3. Een subsidiebedrag ad € 47.050 ter beschikking te stellen voor de 

aanleg dan wel vervanging van ballenvangers bij Habo’95, 
HC Boekel en RKSV Venhorst alsmede vervanging van de 
veldverlichtingsinstallatie bij RKSV Venhorst;

4. De raad voor te stellen om een subsidiebedrag ad € 47.050 te voteren 
en te dekken uit de algemene middelen en te verwerken in de 
voorjaarsnota 2023.

BZ

BW/003319 Memo aan gemeenteraad: 
voorbereiding Regionale Woondeal 
Noord Oost Brabant (RNOB)

1. Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde memo.
2. Bijgevoegde memo aan te bieden aan de gemeenteraad. 

RDE


