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Aanwezig P.M.J.H. Bos, burgemeester,
M.J.A. Tielemans, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,
M.R.G. Buijsse,
H. van Zutven, 

wethouder,
loco-secretaris.

Afwezig J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002183 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 5 januari 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002130 Bouwplan Aan de Loop 1. Akkoord te gaan met voorstel tot realisatie van maximaal vier 
seniorenbungalows onder de volgende voorwaarde:

a. De nieuwe invulling van de infrastructuur afstemmen met het 
Waterschap.

b. Aandacht en behoud van groen.
2. Akkoord te gaan met het opstarten van de ruimtelijke procedure 

(bestemmingsplan).

RI&S

BW/002169 Intrekken brasserie de Mouthoeve 
als vaste trouwlocatie.

1.Intrekken brasserie de Mouthoeve als vaste trouwlocatie.
2.Het aanwijzen van een vaste trouwlocatie te mandateren aan de behandelend 
ambtenaar. 

AZ

BW/002171 Jaarstukken 2019 Stichting 
Binnensport Boekel

1.Kennisnemen van de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 van Stichting 
Binnensport Boekel;
2.Vaststellen bijdrage 2019 aan Stichting Binnensport Boekel. 

RI&S

BW/002172 Ontwikkelingen op het gebied van de 
jeugdbescherming en 
jeugdreclassering

1. Kennis nemen van de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering;

2. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein door middel van bijgaande 
raadsmemo informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering.

BZ
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BW/002179 Kadernota 2022 
Gemeenschappelijke regeling 
Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC)

1. Kennis te nemen van de Kadernota BHIC 2022.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad aanbieden ten 

behoeve van de vergadering van 25 februari 2021. Hierin wordt voorgesteld in te 
stemmen met de Kadernota 2022 en geen zienswijze in te dienen.

3. Aan de raad voor te stellen de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
BHIC voor 2022 met € 500,- te verhogen naar € 36.500 (voorjaarsnota 2021).

AZ


