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Aanwezig P.M.J.H. Bos, burgemeester,
M.J.A. Tielemans, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,
M.R.G. Buijsse,
T. Klomp,

wethouder,
loco-secretaris,

Afwezig
J. Marcic, Secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/001966 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 25 augustus 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001915 Evaluatie pilot wonen met 
ondersteuning

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot wonen met 
ondersteuning

2. De mogelijkheden onderzoeken om wonen met ondersteuning toe te 
voegen aan het structureel aanbod en het aantal woningen uit te 
breiden;

3. Bijgevoegde memo naar raad- en burgerleden sturen

BZ

BW/001929 Ontwikkelingsvisie De Dorpsmantel 
Noordwest

Instemmen met de Ontwikkelingsvisie De Dorpsmantel Noordwest en aan 
te bieden aan de Raad ter vaststelling. 

RI&S

BW/001945 Voorstel vaststelling gebiedsvisie en 
geurverordening Wet geurhinder en 
veehouderij De Elzen, gemeente 
Boekel

De gebiedsvisie en geurverordening Wet geurhinder en veehouderij De 
Elzen ter vaststelling aan de Raad voor te leggen.

EB&M

BW/001946 Voorstel vaststelling 
bestemmingsplan ‘Omgevingsplan 
veegplan 6’

Het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: veegplan 6’ ter vaststelling aan de 
Raad voor te leggen.

EB&M
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BW/001962 Collegevoorstel toestemming tot 
wijziging gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-
Noord

- Het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord conform het concept-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 
- De gemeenteraad vragen om toestemming te verlenen voor deze 
wijziging.

AZ

BW/001968 Inrichten rotondes Randweg De intentie uitspreken om de vier nieuwe rotondes op de Randweg 
in te richten in samenwerking met lokale ondernemers en dit plan 
ambtelijk verder uit te laten werken. Het is gewenst dat de 
ondernemers lokale hoveniers hierbij betrekken. Tevens dient 
hierbij de ondernemersvereniging te worden betrokken.

RI&S

BW/001970 Toestemming raad voor besluit 
wijziging gemeenschappelijke 
regeling Brabants Historisch 
Informatie Centrum per 1 januari 
2021

1. Kennis nemen van de wijzigingen van de Gemeenschappelijke 
Regeling Brabants Historisch Informatie centrum conform het concept-
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch 
Informatie centrum.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad 
aanbieden ten behoeve van de vergadering van 8 oktober 2020. 
3. De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen aan het 
college om te kunnen besluiten tot toetreding van de gemeente Boxtel tot 
de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum.
4. De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen aan het 
college om te kunnen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling conform het concept-wijzigingsbesluit.

AZ


