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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/003349 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 20 december 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003245 Verkiezingen 2023 Zie laatste pagina van deze besluitenlijst AZ

BW/003354 Wijziging Centrumregeling Leerplicht 
en Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie Regio Brabant 
Noord Oost

De gemeenteraad voor te stellen om toestemming te verlenen aan het college om de huidige 
Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost in te 
trekken en de nieuwe centrumregeling vast te stellen.
 

BZ

BW/003357 zienswijzeverzoek Kadernota 2024 
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
1. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord;
2. De gemeenteraad ondersteunt de beleidslijn uit de Kadernota en vraagt aandacht voor de 

impact van de verhoging van de inwonerbijdrage. De verhoging van de inwonerbijdrage die 
wordt voorgesteld is fors en kan nog hoger uitvallen ten gevolge van indexering/ 
kostenstijgingen. Gemeenten worden op alle vlakken geconfronteerd met kostenstijgingen. In de 
toekomst kan dit leiden tot financiële knelpunten, wat ook gevolgen kan hebben voor de 
gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Wij vragen u hier richting de toekomst rekening 
mee te houden.

3. De extra benodigde middelen van € 58.276 voor 2024 en verder via de voorjaarsnota 2023 
beschíkbaar te stellen.

AZ

BW/003353 Kadernota 2024 Regionaal Bureau 
Leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten Brabant Noordoost 
(RBL BNO)

1. In te stemmen met het bedrag van € 27.093 – een indexering van 4% ten opzichte van de 
begroting 2023 – als uitgangspunt voor de begroting 2024.

2. De kadernota 2024 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2024.

BZ



GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 10 januari 2023 

Pagina 2 van 6

BW/003350 Centrumregeling Jeugdhulp 
Noordoost Brabant 2024

Instemmen met de aangepaste centrumregeling jeugdhulp en de gemeenteraad uitnodigen een 
eventuele zienswijze kenbaar te maken met als advies om geen zienswijze te geven. 

BZ

BW/003302 Evaluatie partnership gemeenten - 
IBN 2021 en 2022 en voorstel 2023 
en 2024

1. Instemmen om het basispakket in 2023 en 2024 uit te breiden met de aanpak voor jongeren.
2. Instemmen met de acht acties zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 van de ‘Evaluatie & voorstel 

voor 2023 en 2024 partnership gemeenten-IBN’, zijnde:
a. jongeren tot 27 jaar niet loslaten totdat een geschikte plek of een geschikt traject gevonden 

is;
b. meer flexibiliteit bij IBN om moeilijke en atypische kandidaten een dienstverband aan te 

bieden;
c. het partnership meer dan nu inzetten voor niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers), 

anderstaligen met een migratieachtergrond en het onbenut arbeidspotentieel in het 
algemeen, voor zover dit niet botst met het beleid van de verschillende gemeenten;

d. de realisatie van beschut werk een impuls geven in de regio. Het Ontwikkelhuis van IBN lijkt 
hiervoor een geschikt instrument;

e. van het aantal personen met een indicatie beschut werk is eind 2024 75% geplaatst in een 
dienstverband;

f. 20 van de nieuwe dienstverbanden worden in 2023 en 2024 ingevuld door vraag gestuurd 
werken;

g. uiterlijk op 1 juli 2023 is er een goede KPI voor de ontwikkeling van mensen;
h. een uitvoerend projectleider Partnership aanstellen om het partnership te verbeteren in de 

opdrachtformulering, facilitering en monitoring van lopende en nieuwe initiatieven.
3. Instemmen met de lumpsumvergoeding voor onze gemeente in 2023 € 70.985 en 2024 € 79.203.
4. Een uitvoerend projectleider partnership aanstellen voor de jaren 2023 en 2024. Hiervoor € 2.144 

uit de AGR IBN beschikbaar stellen.
5. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

BZ

BW/003341 Kadernota Regiotaxi 2024 - 
Gemeenschappelijke Regeling 
Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-
KCV) Brabant Noordoost

1. Instemmen met de uitgangspunten van de Kadernota 2024 GR-KCV Brabant Noordoost.
2. Instemmen met het bedrag van €204.469,- als uitgangspunt voor de begroting 2024 en dit te 

verwerken in de voorjaarsnota 2023.
3. Het Raadsvoorstel en Raadsbesluit inclusief bijbehorende bijlagen inzake de Kadernota 2024 

GR-KCV Brabant Noordoost ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad.
4. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 bij de GR-KCV.

BZ
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BW/003330 (Sport)verenigingen en 
duurzaamheid

1. Kennis nemen van- en in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel.
2. Instemmen met het oprichten van een éénmalige subsidieverordening ‘compensatie kosten 

accommodatiegebruik door hogere energielasten’ en hiervoor de raad te vragen een budget van € 
200.000,- uit de algemene middelen beschikbaar te stellen en deze op te nemen in de 
voorjaarsnota 2023

RDE

BW/003332 Kadernota 2024 
Gemeenschappelijke regeling 
Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC)

1. Kennis te nemen van de Kadernota BHIC 2024.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad aanbieden ten behoeve 

van de vergadering van 16 februari 2023. Hierin wordt voorgesteld in te stemmen met de 
Kadernota BHIC 2024 en geen zienswijze in te dienen.

3. Aan de raad voor te stellen de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC voor 2024 
met € 4.600 te verhogen naar € 41.800.

4.

AZ

BW/003356 Kadernota 2024 GGD Hart voor 
Brabant

1. Kennis nemen van de kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant en de concept toekomstvisie ‘wij 
maken gezond gewoon’;

2. Instemmen met de inkoop van het lokaal accent voor 2023 voor een bedrag ad. € 34.249 en te 
dekken uit het bestaande budget 2023;

3. Instemmen met de inkoop van de plustaken voor 2023 voor een bedrag ad. € 63.233 en te 
dekken uit het bestaande budget 2023;

4. De kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant samen met de concept toekomstvisie voor te 
leggen aan de Raad voor zienswijze:

a) zienswijze op het te actualiseren basispakket;
b) zienswijze op de kadernota.

5. Aan de Raad te adviseren om in principe akkoord te gaan met de kadernota 2024 en de 
actualisatie van het basispakket, onder de voorwaarde dat de extra kosten die voortvloeien 
uit die actualisatie (€ 2,21 per inwoner) in de GGD-begroting voor 2024 nader worden 
geconcretiseerd. En de financiële gevolgen hiervan (€ 58.500,-)op te nemen in de 
gemeentelijke begroting voor 2024.

BZ

BW/003365 Kadernota 2024 BSOB Instemmen met de kadernota 2024 BSOB en ter besluitvorming voorleggen aan de raad. AZ
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BW/003346 Kadernota 2024 ODBN 1. Kennis nemen van de kadernota 2024 van de ODBN;
2. De raad met bijgaand voorstel adviseren in te stemmen met de kadernota 2024 en dit ter 

kennisgeving te melden aan het dagelijks bestuur van de ODBN. 

RDE

BW/003360 Consultatiefase regionale kaders 
Wmo 2024-2028

1. De vier regionale kaders Wmo BNO-O inclusief oplegnotitie vrij te geven voor inspraak.
2. De gemeenteraad uit te nodigen conform de Wet gemeenschappelijk regelingen binnen acht 

weken na ontvangst van de regeling haar zienswijze te geven over de Centrumregeling Wmo 
BNO-O 2024-2028 en adviseren geen zienswijze in te dienen.

3. De gemeenteraad gelegenheid te geven te reageren op het Beleidskader Wmo, Koersdocument 
Inwoners met een psychische kwetsbaarheid en Inkoopplan Wmo 2024-2025.

4. De Adviesraad sociaal domein de gelegenheid te geven advies uit te brengen over de vier 
regionale kaders Wmo BNO-O.

5. Via de regionale inkooporganisatie Wmo de gecontracteerde zorgaanbieders Wmo de 
gelegenheid te geven te reageren op de vier regionale kaders Wmo BNO-O.

6. Akkoord gaan met de bedragen voor de afrekening van de inkooporganisatie (€40.991,- voor 
2023 en €43.754,- voor 2024) en deze meenemen in de voorjaarsnota 2023.

BZ

BW/003359 Verordening waarderingssubsidie 
2023

1. Instemmen met de ‘Verordening waarderingssubsidie 2023’ en deze ter vaststelling voorleggen 
aan de gemeenteraad;

2. Instemmen om het besluit op een subsidieaanvraag en alle handelingen in verband met de 
aanvraag binnen de begroting te mandateren aan de behandelend medewerker;

3. De raad voorstellen budget beschikbaar te stellen ad € 5.000,- voor de uitvoering van de 
Verordening waarderingssubsidie en dit structureel te begroten in de voorjaarsnota 2023 en te 
dekken uit de algemene middelen.

BZ
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BW/003245 Verkiezingen 2023 Collegebesluit: Zie onderstaande tekst AZ
VERKIEZINGEN 2023 

1. Voor het vaststellen van de uitslag op gemeentelijke niveau op donderdag 16
maart 2023 het gemeentelijk stembureau samen te stellen met medewerkers uit de ambtelijke organisatie.

2. De volgende medewerkers aan te wijzen als lid van het gemeentelijk stembureau: 

3. Deze medewerkers worden vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden om
de werkzaamheden als gemeentelijk stembureau uit te kunnen voeren.

4. Te kiezen voor centrale stemopneming, waarbij op de avond van de stemming de stembureaus alleen de stemmen per lijst tellen. 
5. De centrale stemopneming plaats te laten vinden op 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur in Nia Domo.
6. De Craft telmethode toe te passen en in te stemmen met de offerte van Craft Lean Management van € 3420. Dit zal worden verwerkt in de 

voorjaarsnota 2023. Hiervoor zal geen separaat voorstel worden aangeboden aan de gemeenteraad.  
7. Een ruimte op de 2e etage geschikt te maken voor het bewaren van de stembescheiden en in te stemmen met de offerte van Securion van € 5080. Dit 

zal worden verwerkt in de voorjaarsnota 2023. Hiervoor zal geen separaat voorstel worden aangeboden aan de gemeenteraad.

GSB wie
voorzitter Remco Smits
plaatsvervangend voorzitter Hans van Zutphen
lid 1-tevens telleider Stephan Tromp
lid 2-tevens telleider Marieke Spierings
lid 3-tevens telleider Joris Gerrits
lid 4-tevens OSV Natasja Ketelaars
lid 5-tevens OSV Miranda Linders
lid 6-tevens OSV Conzuela Sulejmani
lid 7-tevens OSV Karin van Vliet
lid 8-algemeen John Verstappen
lid 9-algemeen Malinda Blok
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8. De volgende locaties met openingstijden aanwijst voor het inrichten van een stembureau

# Wat Adres Tijden
1 Gemeentehuis Sint Agathaplein 2, Boekel 07.30-21.00
2 Nia Domo Sint Agathaplein 6, Boekel 07.30-21.00
3 Huize Padua Kluisstraat 2, Boekel 07.30-21.00
4 Gildehuis Boekel Waterval 3a, Boekel 07.30-21.00
5 Gemeenschapshuis 

De Horst
Sint Josephplein 14, Venhorst 07.30-21.00

6 Sint Petrus Burgtstraat 34, Boekel 13.00 – 21.00

9. Instemt met een bezetting van 4 personen op het stembureau.
10. Kennis neemt dat de gemeente Boekel is aangemeld bij Stichting Prokkel


