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Aanwezig C.J.M. van den Elsen, burgemeester,
B.H.M. Brands, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,
J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/003044 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 7 juni 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002957 Briefadres gemeente Boekel 1. De volgende adressen aan te wijzen als briefadres voor personen die in Boekel 
verblijven, maar niet geregistreerd staan in Boekel

o Sint Agathaplein 2, 5427 AB Boekel
o Kennedystraat 2 a, 5427 CJ Boekel

2. Machtigen toestemming briefadresgever voor de Gemeente Boekel aan de volgende 
medewerkers:

o behandelend medewerker Burgerzaken
o consulent Wmo
o consulent GGZ en Zorg

AZ

BW/003005 Ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan 
Kommen'

1. Met betrekking tot de vormvrije m.e.r.:
a. in te stemmen met de conclusies uit de ruimtelijke onderbouwingen
Veegplan Kommen dat er geen sprake is van belangrijke nadelige effecten op het milieu;
b. Te besluiten dat daarom geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Kommen’(IDN:
NL.IMRO.0755.BPHBOEKveegpkommen-ON01) officieel in procedure te brengen;
3. In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten;
4. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld gezien het
kostenverhaal anderszins verzekerd is;
5. De memo ‘Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Kommen' naar de 
gemeenteraad te versturen.

RDE
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BW/003039 Aanvraag planschadevergoeding 
Ringbaan 11 te Venhorst i.v.m. 
bestemmingsplan Voskuilen, 
Venhorst

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 12.570,-- en dit bedrag te 
vermeerderen met de wettelijk rente over de periode vanaf 24 november 2021 tot de dag 
van uitbetaling.
2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag terug te storten op hun bankrekeningnummer.

RDE

BW/003045 Privatisering Boekel Sport en het 
beschikbaar stellen van subsidie voor 
aanleg van 2 kunstgrasvelden.

1. Instemmen met de vastlegging van de afspraken in bijgaande erf- pachtovereenkomst.
2. Instemmen met het voorgestelde betalingsschema voor de subsidie.
3. In oktober de raad een voorstel voorleggen voor aanpassing van het

vervangingsbeleid aangaande installaties en het beschikbaar stellen van een
krediet van € 20.000 voor het afronden van deze privatisering.  

4. In oktober de raad een voorstel voorleggen m.b.t. de voorfinanciering van de 
BOSA subsidie.  

BZ


