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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/001897 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d.7 juli 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001868 Rapportage onderzoek Maron 
Healthcare naar haalbaarheid 
Gezondheidsplein Boekel

- Kennisnemen van de uitkomsten van project gezondheidsplein van Manon 
Healthcare;

- Dit project beëindigen vanwege te weinig draagvlak;
- De raad op de hoogte stellen middels bijgaande conceptmemo; en
- Het gedachtengoed gezondheidsplein niet loslaten.

BZ

BW/001881 Resultaten energiescans 
maatschappelijk vastgoed

1.Kennisnemen van de resultaten energiescans. EB&M

BW/001882 Uitvoeringsprogramma 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 2020

a. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht 
en handhaving 2020

b. De raad middels de bijgaande memo informeren over het vaststellen van dit
uitvoeringsprogramma 

RI&S

BW/001886 Ontwikkelingen budgettaire kaders 
Jeugdhulp 2020 en 2021

1. Kennisnemen van de ontwikkelingen en eventuele gevolgen van de 
budgettaire kaders Jeugdhulp 2020 en 2021;

2. Instemmen met het vooralsnog niet bijstellen van de budgettaire kaders 
Jeugdhulp 2020 en 2021. 

BZ

BW/001887 Verzoek om ondertekening 
prestatieafspraken 2021 Stichting 
BrabantWonen

Instemmen met de prestatieafspraken met BrabantWonen voor 2021. RI&S

BW/001893 Jaarverantwoording 2019 toezicht 
kinderopvang

Jaarverantwoording 2019 toezicht kinderopvang vaststellen en indienen bij 
Inspectie van het Onderwijs

BZ
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BW/001894 Ontwerpbestemmingsplan 'De Burgt, 
fase 1a'

1. In te stemmen met bijgevoegde Nota van Inspraak;
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ (IDN: 

NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1a-ON01) in officiële procedure 
te brengen;

3. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
4. In te stemmen met de conclusie uit de notitie ‘Vormvrije m.e.r.-

beoordeling, Burgt fase 1a’ dat er geen sprake is van belangrijke 
nadelige effecten op het milieu;

5. Te besluiten dat bij het bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ 
vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

RI&S

BW/001896 Inwerkingtreding vergunning aanleg 
Randweg na bekendmaking randweg 
Boekel

a. Conform artikel 6.2. van de Wabo besluiten de bezwarentermijn niet af te 
wachten;

b. Zo snel mogelijk na bekendmaking van de verleende vergunning ‘werk of 
werkzaamheden uitvoeren’ te starten met de werkzaamheden voor de 
aanleg van de Randweg;

c. Een publicatie in het weekblad Boekel-Venhorst te plaatsen als 
duidelijk/zeker is dat de werkzaamheden starten.

RI&S

BW/001899 Verkoop grond voor de bouw van 12 
rijwoningen in de Run.

1. Instemmen met de verkoop van grond in de ontwikkeling de Rum voor de 
bouw van 12 rijwoningen aan Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling B.V..

2. Wethouder Tielemans machtigen om de koopovereenkomst met Gebr. van 
Stiphout Projectontwikkeling B.V. te ondertekenen.

RI&S

BW/001902 Vaststelling jaarverslag 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving fysieke leefomgeving 
2019

a) Het vaststellen van het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en 
handhaving voor de fysieke leefomgeving 2019.
b) De raad middels bijgaande memo te informeren over de vaststelling van het 
verslag. 

RI&S


