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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/002096 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 3 november 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002039 Bestuursrapportage 2020 Akkoord met  de Bestuursrapportage 2020; ter vaststelling voorstellen aan de raad. AZ

BW/002059 Principeverzoek Het Goor 10, 
uitbreiden bedrijfsmogelijkheden

1. Principemedewerking te verlenen aan de oprichting van een 6-tal 
vakantiehuisjes en de nevenactiviteit opslag op de locatie Het Goor 10 onder 
de volgende voorwaarde:

a) middels een herziening van het Omgevingsplan er een 
vormverandering van het bouwblok plaatsvind en een verruiming van 
de planregels; 

b) in de vergunningsvoorwaarden nadere voorwaarden opgenomen 
worden met betrekking tot gebruik en bouwen voor de 
verblijfsrecreatieve nevenfunctie;

c) de nevenfunctie opslag maximaal 1200m2 in bestaande bijgebouwen 
betreft;

d) buiten de bestaande erfbeplanting een extra tegenprestatie geleverd 
conform Vitaal Buitengebied Boekel. 

e) geen bezwaar wordt gemaakt tegen het intrekken van de 
milieuvergunning. (reeds in procedure)

2. Geen principemedewerking te verlenen aan de oprichting van een extra 
bedrijfsgebouw ten behoeve van groepsaccommodatie. 

EB&M

BW/002060 Regionale marktconsultatie 
leerlingenvervoer

1.Kennisnemen van de resultaten en conclusies uit de regionale marktconsultatie 
leerlingenvervoer.
2.Instemmen met het verlengen van het contract leerlingenvervoer met 
Vervoerservice Van Driel met één jaar. 

BZ
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BW/002066 Het verkopen van stroken grond 
achter Churchillstraat 17 t/m 37 en 
Irenestraat 42.

1. Instemmen met de aanpassing van de grondprijs en de raad hiervoor 
toestemming vragen middels bijgevoegd raadsvoorstel. 
2. Instemmen met de aangepaste koopovereenkomst, waarin de betaling in 
termijnen is opgenomen. 

EB&M

BW/002073 Belasting- en legesverordeningen 
2021

De volgende verordeningen met bijbehorende tarieventabellen ter vaststelling aan 
de raad voorleggen:

- Verordening afvalstoffen 2021;
- Verordening rioolheffing 2021;
- Verordening toeristenbelasting 2021;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2021 en de bijbehorende 

Tarieventabel grafrecht 2021;
- Legesverordening 2021, de bijbehorende Tarieventabel leges 2021 en de 

tabel Tarieven niet in belastingvorm 2021.
De norm NEN 2580, editie mei 2007, met correctieblad december 2008, bekend te 
maken door terinzagelegging in het gemeentehuis van Boekel.

AZ

BW/002076 Verlenging deelname De 
Cultuurloper basisscholen 2021 – 
2024

1) Instemmen met het opnieuw deelnemen aan de landelijke subsidieregeling 
Cultuurloper voor de periode 2021 – 2024;

2) Instemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage ad. € 0,55 per inwoner 
en dit bedrag te dekken uit het Fonds Kunst en Cultuur;

3) Bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit voorleggen aan de gemeenteraad voor de 
raadsvergadering van 10 december 2020;

4) De gemeenteraad adviseren in te stemmen met het voorstel.

BZ

BW/002078 Herziening beleid huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten (2020)

- De herziene beleidsregels arbeidsmigranten (2020) ter vaststelling voor te 
leggen aan de raad.

- De beleidsregels arbeidsmigranten (2016) in te laten trekken door de raad.
- De raad voor te stellen om de beleidsregels arbeidsmigranten 2020 op te 

nemen in het Omgevingsplan Buitengebied 2016.

EB&M
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BW/002087 Grondprijzen en fondsen 2021 De raad het volgende voorstel voorleggen:
1. De grondprijzen voor 2021 voor Boekel vast te stellen als volgt:
- Sociale huurwoningen 
 (toegelaten instelling)                          € 205
- Rijwoning / starter € 225
- Halfvrijstaand € 265
- Vrijstaand/ geschakeld € 295
2. De grondprijzen voor 2021 voor Venhorst vast te stellen als volgt:
- Sociale huurwoningen 
(toegelaten instelling)                          € 182
- Rijwoning / starter € 200
- Halfvrijstaand € 240
- Vrijstaand/ geschakeld € 270
3. De grondprijzen voor 2021 voor Peelhorst te Venhorst vast te stellen als volgt:
- hiervoor gelden de grondprijzen zoals genoemd voor Venhorst met een korting 
van € 10,- per m² excl. BTW.
4.   De grondprijzen voor 2021 voor Bedrijventerrein vast te stellen als volgt:
- Bedrijfskavels € 145
5. De fondsen voor 2021 vast te stellen als volgt:
- Fonds Bovenwijks € 10,- / m2 uitgeefbaar
- Fonds Kunst en Cultuur €   3,- / m2 uitgeefbaar
- Fonds Groen voor Rood €   5,- / m2 uitgeefbaar
Voor bedrijventerreinen is de fondsvorming vastgesteld op 50% van bovenstaande 
bedragen en bij gestapelde bouw wordt er per woning minimaal 250 m² uitgeefbaar 
geteld. In 2021 zal geen fondsafdracht naar de algemene dienst plaatsvinden bij de 
gemeentelijke exploitaties.

RI&S

BW/002089 Collegevoorstel vaststelling 
Algemene Plaatselijke Verordening 
2021.

Aan de gemeenteraad voor te stellen om: onder intrekking van de Algemene 
plaatselijke verordening 2014 inclusief 1e en 2e wijziging van de APV 2014, de 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Boekel 2021 vast te stellen.

AZ

BW/002090 Exploitatieplan 'Bedrijventerrein 
Venhorst, 1e herziening'

1. instemmen met exploitatieplan 'Bedrijventerrein Venhorst, 1e herziening';
2. instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel; 

RI&S
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BW/002093 Collegevoorstel Zienswijzeverzoek 
VRBN deelname in 
Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's

De gemeenteraad voor te stellen het volgende te besluiten:
De oprichting van de werkgeversvereniging te ondersteunen maar daarbij de 
volgende wensen kenbaar te maken: 
Vertegenwoordiging van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (in het bestuur van de 
werkgeversvereniging), 
deelname door alle veiligheidsregio’s en 
het zo veel als mogelijk in de pas blijven lopen met de arbeidsvoorwaarden van 
gemeenten met toevoeging van aparte aandacht voor specifieke 
brandweeronderwerpen.

AZ


