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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/002716 Openbare besluitenlijst BenW vergadering d.d. 2 november 
2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002660 Vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 8A 1. In te stemmen met de inhoud van de Nota van 
Zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan 
‘Omgevingsplan: Veegplan 8A’ 

2. Het bestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 8A' 
(IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening08‐VA01) 
gewijzigd vast te stellen.

3. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden 
opgesteld aangezien het kostenverhaal anderszins 
verzekerd is.

4. Bijgevoegde memo ter kennisgeving naar de 
gemeenteraad te sturen.

EB&M

BW/002661 Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan 
veegplan 8B’

Het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: veegplan 8B’ ter 
vaststelling aan de Raad
voor te leggen. 

EB&M

BW/002699 Overeenkomst 2022 ONS Welzijn - gemeente Boekel 1. Kennis nemen van de subsidieaanvraag 2022 van ONS 
Welzijn;

2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget 
ad. € 244.378,50 voor de inzet formatie Wmo 
(Volwassenen);

3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget 
ad. € 180.037,90  voor de inzet formatie Jeugd;

4. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget 

BZ
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ad. € 115.780,00 voor de inzet formatie 
preventiemedewerker;

5. Kennis nemen van de producten en diensten die door de 
medewerkers van ONS Welzijn ingezet worden binnen 
de formatie uren van het Dorpsteam;

6. Instemmen met de inzet van de regionale diensten van 
ONS Welzijn voor een bedrag ad. € 3.498;

7. Het bedrag ad. € 695 meenemen bij de eerste bijstelling 
begroting 2022. 

BW/002710 Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant 2022

1. In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en 
het daarvoor bestemde document te ondertekenen.

2. De gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en het 
daarvoor bestemde document te ondertekenen.

BZ

BW/002712 Vaststelling bestemmingsplan 'De Burgt, fase 1b' Het bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ (IDN: 
NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1b-VA01) ter vaststelling 
aan de Raad voor te leggen. 

RI&S

BW/002717 Vaststellen van de grondprijzen en fondsen voor 2022 Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om:
1.De grondprijzen voor 2022 voor Boekel vast te stellen als 
volgt:

- Sociale huurwoningen 
(toegelaten instelling) € 210

- Starterswoning € 230
- Rijwoning € 245
- Halfvrijstaand € 285
- Vrijstaand/geschakeld € 315

1. De grondprijzen voor 2022 voor Venhorst vast 
te stellen als volgt: 
- Sociale huurwoningen 

(toegelaten instelling) € 190

RI&S
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- Starterswoning € 205
- Rijwoning              € 220
- Halfvrijstaand € 260
- Vrijstaand/geschakeld € 290

2. De grondprijzen voor 2022 voor 
Bedrijventerrein vast te stellen als volgt: 
- Bedrijfskavels € 145

3. De fondsen voor 2022 ongewijzigd vast te 
stellen als volgt: 
- Fonds Bovenwijks € 10,- / 

m2 uitgeefbaar 
- Fonds Kunst en Cultuur € 3,- / 

m2 uitgeefbaar 
- Fonds Groen voor Rood € 5,- / 

m2 uitgeefbaar


