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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, wethouder,
J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002222 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 26 januari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002209 Nulmeting Arbeidsmigranten 1. Kennisnemen van de rapportage van Legitiem.
2. Geen vervolg geven aan verdere controle en onderzoeken door Legitiem maar 

betrekken bij de reguliere controle en handhaving. 

AZ

BW/002213 Controle- en rapportageprotocol 
accountantscontrole jaarrekening 
2020

Het Controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020 van de
gemeente Boekel ter kennisgeving aannemen en aan de gemeenteraad aanbieden
ter vaststelling. 

AZ

BW/002215 Kwijtschelding leges i.v.m. corona 1. Eerst benutten van voorliggende voorzieningen (NOW, TOGS, TVL etc)
2. Indien niet afdoende, treffen van betalingsregeling(en).
3. In specifieke situaties kan het college besluiten tot maatwerk. 

AZ

BW/002218 Machtiging 
Belastingdienst/Toeslagen 
hersteloperatie toeslagenaffaire

1. Akkoord gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire;

2. Akkoord gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de 
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in 
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde;

3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde 
werkzaamheden doorgeven aan de gemeente Meierijstad.

BZ

BW/002219 Compensatieregeling  
leerlingenvervoer in verband met het 
coronavirus tweede lockdown

Instemmen met een compensatievergoeding van 80% voor de uitgevallen ritten 
leerlingenvervoer over de periode 16 december 2020 tot de heropening van de 
scholen. 

BZ
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BW/002223 Aanwijzen en mandateren GGD als 
toezichthouder Wet Kinderopvang

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant 
aanwijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet 
kinderopvang;

2. De directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat verlenen om de 
bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of 
activiteit in- of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit 
een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-
2 ontstaat. Eén en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke 
gezondheid;

3. De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of 
meerdere medewerkers te machtigen op te treden als toezichthouder in het 
kader van de Wet kinderopvang en om bevelen te geven ter uitvoering van dit 
mandaat, namens de gemeente.

BZ


