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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/002369 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 6 april 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002318 Onderhoud voetbalvelden Boekel 
Sport

1. Kennisnemen van de problematiek van de voetbalvelden van Boekel 
Sport;

2. Het gesprek over een kunstgrasveld pas voortzetten wanneer er 
duidelijkheid is over het nieuw te vormen beleid vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen;

3. In gesprek blijven met Boekel Sport over ´keuzemogelijkheid 2´;

RI&S

BW/002332 I&A beleidsplan 2021 tot en met 
2024

Akkoord te gaan met bijgevoegd I&A beleidsplan en de financiële gevolgen 
hiervan verwerken in de voorjaarsnota 2021. 

AZ

BW/002338 Herijking regionaal budgettair kader 
specialistische jeugdhulp 2021 en 
vaststellen budgettair kader 
specialistische jeugdhulp 2022 en 
2023.

1. Instemmen met de twaalf beslispunten die zijn opgenomen zijn in 
bijgaande RBO-notitie over de herijking van het budgettair kader 
specialistische jeugdhulp 2021 en het vaststellen van het regionaal 
budgettair kader specialistische jeugdhulp 2022 en 2023;

2. Vaststellen bijgesteld regionaal budgettair kader jeugdhulp 2021;
3. Vaststellen lokaal budgettair kader jeugdhulp 2022-2023;
4. Instemmen met het budgetneutraal verwerken van de financiële gevolgen 

voor 2021;
5. Instemmen met het meerjarig budgetneutraal verwerken van de 

financiële gevolgen voor 2022-2023
6. De gemeenteraad door middel van bijgaande raadsmemo te informeren 

over de budgettaire kaders 2021 (bijstelling) en 2022 en 2023.

BZ
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BW/002347 Een gedeelte van Het Goor 
permanent afsluiten voor niet-
bestemmingsverkeer als gevolg van 
de komst van de Randweg, om 
sluipverkeer te voorkomen.

1. Akkoord te gaan met het verkeersbesluit 'Wegafsluiting Het Goor' en 
deze te publiceren in de Staatscourant;

2. Na openstellen van de Randweg de verkeersstromen op Het Goor te 
monitoren;

3. Deze ervaringen terug te koppelen in het college.

RI&S

BW/002362 Verhogen budget boomverzorging 
2021

- Instemmen met een éénmalige verhoging van het budget 
boomverzorging in 2021 met € 45.000;

- Kennisnemen van ons plan om in juni met een voorstel voor het 
structurele budget te komen.

 

RI&S


