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Aanwezig: P.M.J.H. Bos, 
M.J.A. Tielemans,
H.A.J. Willems,
M.R.G. Buijsse,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
wethouder,
secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte-
feuille

BW/001761 Openbare besluitenlijst BenW vergadering 
d.d. 7 april 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001646 Positieve gezondheid en leefomgeving 1. Kennis nemen van de huidige stand van zaken van het project 
‘Positieve gezondheid en leefomgeving’

2. Bijgevoegde memo ter informatie naar de Raads- en burgerleden 
sturen.  

BZ

BW/001744 M.e.r.-beoordeling en 
ontwerpbestemmingsplan Voskuilen, 
Venhorst

1. In te stemmen met de conclusie uit de ‘Aanmeldingsnotitie 
Woningbouwontwikkeling Venhorst’ dat er geen sprake is van 
belangrijke nadelige effecten op het milieu;

2. Vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu hoeft er voor het bestemmingsplan ‘Voskuilen’ geen 
milieueffectrapportage te worden opgesteld.

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Voskuilen, Venhorst’ (IDN: 
NL.IMRO.0755.BPHVENVoskuilen-ON01) in officiële procedure 
te brengen;

4. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

GZ

BW/001757 Mandaat ten behoeve van de uitvoering 
van de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) door 
gemeente Meierijstad.

De gemeente Meierijstad mandaat te verlenen om de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers namens de gemeente 
Boekel uit te voeren.

BZ

BW/001759 Voorontwerp bestemmingsplan 'De Burgt, 
fase 1a'

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële 
procedure te brengen en ter vooroverleg toe te zenden aan de provincie 
Noord- Brabant en het waterschap Aa en Maas.

GZ
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BW/001762 Monitorrapportage Dorpsteam 2019 en 
gevolgen abonnementstarief Wmo

1. Kennis nemen van de ‘Monitorrapportage Dorpsteam Boekel 2019’.
2. Kennis nemen van de (financiële) gevolgen van de invoering van het 

Abonnementstarief Wmo. 
3. In de regio samen optrekken om de gevolgen van het 

Abonnementstarief Wmo onder de aandacht te brengen bij de VNG 
en het Ministerie van VWS.

BZ


