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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/3321 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 6 december 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003301 Toekenning 
standplaatsvergunningen

1. Onderstaande aangevraagde vergunningen om een standplaats in Boekel   toe te kennen:
o Maandagmiddag: Dhr. Jansen
o Woensdagmiddag: Dhr. Hu
o Donderdagmidddag: Sunitha’s Kitchen
o Vrijdagochtend: Vishandel H. Bos

2. De vergunningsaanvraag voor een standplaats op zaterdagochtend wordt geweigerd. Een 
overgangstermijn van 1 jaar (tot en met 31 december 2023) hanteren

RDE

BW/003316 Boardletter 2022 De Boardletter 2021 voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen voor de raad AZ

BW/003310 Planschadeaanvraag Lage Schoense 
2

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 20.550,--
en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode
vanaf 1 april 2022 tot de dag van uitbetaling in verband met het bestemmingsplan ‘De Burgt, 
fase 1b’.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun
bankrekeningnummer.

RDE

BW/003314 Buurtbus Boekel/Venhorst 1. Instemmen met een eenmalige bijdrage voor vereniging Buurtbus Boekel/Venhorst ter dekking 
van de opstartkosten;

2. De opstartkosten, zijnde € 3.967, maken onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2022. 

BZ
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BW/003311 Planschadeaanvraag Burgt 3 1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 22.900,--
en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode
vanaf 1 april 2022 tot de dag van uitbetaling in verband met het bestemmingsplan ‘De Burgt, 
fase 1b’.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun
bankrekeningnummer.

RDE

BW/003313 Intentieverklaring 
experimenteerregeling onderwijs-
zorgarrangementen 
samenwerkingsverband Helmond-
Peelland PO

1. Instemmen met het tekenen van de intentieverklaring ‘Met elkaar voor het kind, omdat ieder 
kind recht heeft op onderwijs’ tussen gemeenten uit de regio samenwerkingsverband (SWV) 
Helmond-Peelland Primair Onderwijs (PO), het SWV PO, het SWV Voortgezet Onderwijs, het 
zorgkantoor, onderwijsbesturen en zorgaanbieders.

2. Wethouder Willems mandateren om de intentieverklaring namens het college van 
Burgemeester en Wethouders te ondertekenen.

BZ

BW/003309 Planschadeaanvraag Beatrixlaan 37 1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 8.800,--
en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode
vanaf 1 april 2022 tot de dag van uitbetaling in verband met het bestemmingsplan ‘De Burgt, 
fase 1b’.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun
bankrekeningnummer.

RDE


