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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/002236 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 2 februari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002127 Teruggave kosten veldinspectie 2020 1. Instemmen met het herijken van de veldinspectie, van drie naar vier jaar 
en deze keuring gelijk laten lopen met de actualisatie van het 
meerjarenonderhoudsplan; 

2. Instemmen met het aanpassen van het bedrag van de kostencomponent 
´veldinspectie´ voor de resterende contractjaren 2021 en 2022;

3. Instemmen met het eenmalig terugbetalen van de kosten van de 
veldinspecties over 2020 door de gevolgen van COVID-19.

RI&S

BW/002195 Actualisering woningbehoefte en 
marktanalyse 2021

Het college besluit om de actualisatie van de woningbehoefte en marktanalyse vast 
te stellen en ter kennisgeving aan de Raad te sturen. 

RI&S

BW/002207 Deelname Nederlandse 
Schuldhulproute (NSR) en subsidie 
voor Schuldhulpmaatje Boekel

1. In te stemmen met een pilot met de Nederlandse Schuldhulproute voor de jaren 
2021 en 2022.

2. In te stemmen met de kosten van deze pilot van € 3.954 voor twee jaar.
3. Vanaf 2021 een samenwerking aan te gaan met Schuldhulpmaatje Boekel.
4. Vanaf 2021 een budgetsubsidie toe te kennen aan Schuldhulpmaatje Boekel.
5. In te stemmen met een budgetsubsidie van € 3.080 (2021), € 4.110 (2022) en 

€ 5.934 (2023 e.v.).
6. In te stemmen met bijgaande raadsmemo.

BZ

BW/002232 Memo ontwikkelingen inzake 
vliegbasis Volkel en de gevolgen 
hiervan voor Boekel

A. Kennis nemen van de memo.
B. Instemmen met bijgaande memo aan de raad. 

EB&M
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BW/002237 Collegevoorstel jaarplan handhaving 
en toezicht boa's 2021/2022

Instemmen met het jaarplan handhaving en toezicht boa's 2021/2022 AZ


