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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/002064 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 20 oktober 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002026 Inkoop GGD 2021 1. Instemmen met het inkopen van drie trajecten ‘Stevig Ouderschap’;
2. De verhoging van de uurtarieven ad € 611 euro plus drie trajecten 

‘Stevig Ouderschap’ ad € 4.044 dekken uit het budget lokaal 
gezondheidsbeleid. 

3. Onder voorwaarde van bovengenoemde beslispunten akkoord gaan 
met de inkoop GGD 2021. 

BZ

BW/002035 Mandaatregeling en mandaatregister 
2020 gemeente Boekel

Onder intrekking van het mandaatregister gemeente Boekel 2019, zoals 
vastgesteld op 20 augustus 2019, en de mandaatregeling 2014, zoals 
vastgesteld op 10 december 2013, de mandaatregeling en het 
mandaatregister 2020 gemeente Boekel inclusief Bijlage bij Register 
Algemeen m.b.t. volmachten en
machtigingen personele zaken vast te stellen.

AZ

BW/002043 Vaststelling bestemmingsplan 
'Zanddelweg ong. (naast 19) 
Venhorst'

Het bestemmingsplan 'Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ (IDN: 
NL.IMRO.0755.BPHVENZanddelwgong-VA01) ter vaststelling aan de raad 
voor te leggen. 

RI&S

BW/002045 Jaarrapportage Jeugdhulp 2019 1. Kennisnemen van de Jaarrapportage 2019 Gespecialiseerde Jeugdhulp 
regio Noordoost Brabant;

2. De gemeenteraad en de Adviescommissie Sociaal Domein door middel 
van bijgaande raadsmemo te informeren over de Jaarrapportage 2019. 

BZ

BW/002048 Principeverzoek Volkelseweg 34 Geen principemedewerking te verlenen aan de 2 Ruimte-voor-
Ruimtewoningen ten oosten van de Hoeve.

EB&M
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Principemedewerking te verlenen voor de omschakeling van veehouderij 
naar ‘Wonen’ aan Volkelseweg 34, de realisatie van een Ruimte-voor-
Ruimtekavel in de oksel Volkelseweg-Hoeve en de revitalisering van de EVZ 
Biesthoekse loop onder de voorwaarden dat:

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

2. de Ruimte-voor-Ruimtetitel gegenereerd wordt door sanering van de 
Volkelseweg 34 en de titel niet elders wordt verkregen;

3. een zorgvuldig dialoog wordt gevoerd;
4. sprake is van goed woon- en leefklimaat m.b.t geur;
5. voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel en notitie 

erfbeplanting;
6. vooroverleg plaatsvindt door gemeente Boekel over het plan 

met Defensie i.v.m. 35 KE-contour met een positief resultaat.

BW/002058 Cliëntervaringsonderzoek Wmo - 
2019

1. Kennisnemen van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2019.
2. Akkoord gaan met het publiceren van het Cliëntervaringsonderzoek 

Wmo.
3. Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo ter kennisname aanbieden aan 

raads- en burgerleden en de ASD. 

BZ

BW/002070 Beantwoording Algemene 
Beschouwingen begroting 2021

De beantwoording algemene beschouwingen begroting 2021 vaststellen en 
ter kennisname  aanbieden aan de gemeenteraad t.b.v. de 
begrotingsbehandeling op 11 november 2020. 

AZ

BW/002074 Collegevoorstel inzake ongevraagd 
advies ASD - open inloopspreekuur 
Dorpsteam

1) Kennis nemen van het ongevraagd advies van de Adviesraad 
Sociaal Domein – gemeente Boekel;

2) Instemmen met de concept brief, gericht aan de Adviesraad 
Sociaal Domein;

3) De intentie uit te spreken om ’t Stappertje als nieuwe locatie voor 
het Dorpsteam verder te onderzoeken.

BZ


