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Aanwezig C.J.M. van den Elsen, 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/02575 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 20 juli 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002553 Onderzoek positieve gezondheid in 
de Elzen

1. Kennis te nemen van de rapportage van het project positieve gezondheid en 
leefomgeving fase 1 en 2 van het Louis Bolk instituut en de GGD Hart voor Brabant;

2. Deelnemen aan fase 3 van dit project en de kosten van € 5.000 te dekken uit de 
middelen Lokaal gezondheidsbeleid;

3. Bijgevoegde memo, inclusief de rapportage, naar de raads- en burgerleden sturen.

BZ

BW/002562 Snelheid verlagende maatregelen 
Kluisstraat

De raad te vragen akkoord te gaan € 92.000,-- te investeren in snelheid verlagende 
maatregelen op de Kluisstraat, om de verkeersveiligheid te vergroten.
 

RI&S

BW/002576 Anticiperen op de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen

1.Om de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd 
zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op 
het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden. 

2.Om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen 
die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
vallen.

3.Om goed te keuren dat de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 
belastingen (i.c. BSOB) de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de 
publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen vallen.

4.Om de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (i.c. BSOB) 
kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen 
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bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

5.Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen in werking treedt.


