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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/003238 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 18 oktober 2022 

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003231 Ter vaststelling wijzigingsplan Franse 
pad 1a

Het college besluit om:
1. Met betrekking tot de vormvrije m.e.r. in te stemmen met de conclusie uit het wijzigingsplan dat 

er geen sprake is van belangrijke nadelige effecten op het milieu en daarom te besluiten dat 
daarom geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

2. In te stemmen met de inhoud van de Nota van Zienwijzen behorende bij het wijzigingsplan 
‘Franse pad 1a Boekel’;

3. Het wijzigingsplan ‘Franse pad 1a Boekel’ vast te stellen;
4. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld aangezien het 

kostenverhaal anderszins verzekerd is;

RDE

BW/003244 Verordening nadeelcompensatie 
Boekel

Het college besluit de raad voor te stellen de bijgaande Verordening nadeelcompensatie Boekel 
vast  te stellen. 

RDE

BW/003204 Ondersteuningsprogramma 
Pinkroccade ten dienste van de 
verkiezingen 2023

Instemmen met het ondersteuningsprogramma van Pinkroccade ten dienste van de verkiezingen 
2023 en hiervoor € 4.650,00 beschikbaar te stellen. 

AZ

BW/003236 Uitbreiding collectieve 
zorgverzekering (gemeentepolis) met 
een 3e pakket

1. Instemmen met uitbreiding van de gemeentepolis met respectievelijke de pakketten ‘CZ Start’ 
en ‘VGZ Compact’ per 1 januari 2023 en de gemeentelijke bijdrage voor deze pakketten 
vaststellen op € 10 per maand.

2. Instemmen om de kosten van de uitbreiding gemeentepolis mee te nemen met de voorjaarsnota 
2023.

BZ
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BW/003232 Vaststelling bestemmingsplan 
'Schutboom'

Het bestemmingsplan ‘Schutboom’ (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKschutboom-VA01) ter 
vaststelling aan de Raad voor te leggen. 

RDE

BW/003188 Verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak zijnde:
- (Sport)verenigingen inclusief geprivatiseerde (sport)verenigingen, informeren over landelijke 

regelingen en subsidies voor verduurzaming
- Integraal duurzaamheidsadvies opstellen voor gemeentelijk vastgoed, exclusief 

geprivatiseerde (sport)verenigingen
2. In te stemmen met de besteding van maximaal € 40.000 voor integraal duurzaamheidsadvies 

voor het gemeentelijk vastgoed.
3. Kennis te nemen van en in te stemmen met de memo aan de gemeenteraad.

RDE

BW/003214 Principeverzoek De Vlonder 199, 
Boekel

1. Akkoord te gaan met de verhuur van een deel van de ondergeschikte kantoorruimte aan De 
Vlonder 199, onder de volgende voorwaarden:

a. De totale m2 aan (ondergeschikte) kantoorruimte mag de maximum van 30% vloeroppervlakte 
van het hoofdgebouw niet overschrijden;

b. Het extra te verhuren deel is alleen bestemd voor Wolters Advies, het andere deel dient als 
ondergeschikt kantoor van het ter plaatse gevestigde bedrijf te blijven;

c. Bij een vertrek van Wolters Advies uit het pand dient de kantoorruimte weer als ondergeschikte 
kantoorruimte bij het bijbehorende bedrijf te worden gebruikt; 

d. Het parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost.
2. De plannen middels een omgevingsvergunning buitenplans afwijken mogelijk te maken.

RDE

BW/003215 Handboek inrichting openbare ruimte 
gemeente Boekel

1. Kennis nemen van het Handboek inrichting openbare ruimte Boekel.
2. Het Handboek inrichting openbare ruimte Boekel door de ambtelijke organisatie laten gebruiken 

als richtinggevende basis voor de inrichting van het openbaar gebied.

RDE


