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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, wethouder,
J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002037 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 6 oktober 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001908 Stand van zaken uitvoering project 
transformatieopgaven jeugdhulp

1. Kennisnemen van de stand van zaken over de uitvoering van het project 
transformatieopgaven jeugdhulp;

2. De gemeenteraad en de Adviescommissie Sociaal Domein door middel van 
bijgaande raadsmemo te informeren over de stand van zaken van de 
uitvoering van het project transformatieopgaven jeugdhulp.

BZ

BW/001982 Bijstelling budgettaire kader 
jeugdhulp 2020

1. Vaststellen bijgesteld regionaal budgettair kader jeugdhulp 2020;
2. Instemmen met het budgetneutraal verwerken van de financiële gevolgen 

voor 2020. 

BZ

BW/002017 Principeverzoek Langstraat 21 en 23 
te Venhorst

In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de intensieve 
veehouderijbestemming naar twee woonbestemmingen met op iedere locatie 
een burgerwoning aan Langstraat 21 en 23 onder de voorwaarde dat: 

- wordt voldaan aan Vitaal Buitengebied Boekel onder de voorwaarden 
dat;

- een zorgvuldig dialoog wordt gevoerd;
- de sloop- en landschappelijke inpassingsverplichting alsmede het 

intrekken van de milieuvergunning na het onherroepelijk worden van de 
ruimtelijke procedure in een anterieure overeenkomst worden 
vastgelegd.

- met dit initiatief wordt meegelopen in een periodiek veegplan 
‘Omgevingsplan Buitengebied 2016’.

EB&M

BW/002029 Planschadeverzoek Donkstraat 7-9 
(2020) besluit

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van 
de Wet ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van 2.000,-- en dit 

RI&S
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bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode van 25 mei 
2020 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.


