GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 15 december 2020

Aanwezig

P.M.J.H. Bos,
M.J.A. Tielemans,
H.A.J. Willems,
M.R.G. Buijsse,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
wethouder,
secretaris

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

Portefeuille
AZ

BW/002160

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 8 december 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002038

Ontwerpbestemmingsplan
'Omgevingsplan: Veegplan 7'

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Omgevingsplan: Veegplan 7’ (IDN:
NL.IMRO.0755.OP2016Herziening07‐ON01) officieel in procedure te brengen.
2. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld gezien het
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

EB&M

BW/002044

Oplossingsrichting Ecodorp

1. Akkoord gaan met de voorgestelde oplossing en bijbehorende voorwaarden.
2. Met Vastgoedvereniging Ecodorp Boekel bijgevoegde overeenkomst aan te
gaan.

RI&S

BW/002108

Regionale ontwikkelagenda ‘Opvang,
ondersteuning en zorg voor inwoners
met een psychische kwetsbaarheid’

1.Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Boekel en
de regionale reactie op de ASD-adviezen in de regio;
2.De gemeenteraad adviseren de regionale ontwikkelagenda vast te stellen via
bijgevoegd raadsvoorstel.

BZ

BW/002123

Vaststelling subsidie 2019 ProjectSTORM Noordoost en Land van
Cuijk en Subsidieaanvragen 2020 en
2021

1. Kennis nemen van de financiële verantwoording 2019 en de rapportage 2019
van het STORM-project.
2. Subsidie 2019 vaststellen op
€ 9.600,23.
3. Aan GGZ Oost-Brabant een subsidie te verlenen van
€ 12.410,06 voor het STORM-project in 2020.
4. Aan de GGZ Oost-Brabant een subsidie te verlenen van
€ 14.488,16,- voor het project-STORM in 2021.
5. Instemmen met het opvragen van de rapportage en de financiële
verantwoording van het STORM-project op gemeentelijk niveau, voor
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de jaren 2019, 2020 en 2021.
6. Instemmen met het vasthouden van de subsidie van 2020 van € 12.410,06
totdat de financiële verantwoording 2019, op het niveau van gemeente
Boekel, is ontvangen
BW/002133

Principeverzoek Leurke 5, aanvulling
en extra verzoek

1. Principemedewerking te verlenen aan herbestemming van
bedrijfswoning naar burgerwoning op het perceel Leurke 5 onder de
volgende voorwaarde:
a. Het bijgebouw maximaal 500m2 is
b. Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel en de notitie
Erfbeplanting
c. Er sprake is van goed een woon- en leefklimaat
d. De milieu vergunning als gevolg van de procedures komt te
vervallen
2. Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming en splitsing
van de cultuurhistorische waardevolle boerderij, onder de volgende
voorwaarde:
a. De monumentencommissie een positief advies geeft
b. De bijgebouwen per woonfunctie maximaal 200m2 is
c. Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel en de notitie
Erfbeplanting
d. Er sprake is van goed een woon – en leefklimaat
e. Er een zorgvuldige dialoog wordt gevoerd
3. Principemedewerking te verlenen aan één Ruimte voor Ruimte kavel
aan de Gemertseweg, onder de volgende voorwaarde:
a. Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel en de notitie
Erfbeplanting
b. Er sprake is van een goed een woon- en leefklimaat
c. Er een zorgvuldige dialoog wordt gevoerd

EB&M

BW/002137

Rechtmatigheid inzake continuïteit
financiering Wmo en Jeugdzorg
i.v.m. Corona

1. Instemmen met het doorbetalen van zorgaanbieders c.q. het geven van
omzetgarantie conform de contracten Wmo voor dagbesteding, individuele
begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke verzorging over de periode
1-maart 2020 tot 1-juli 2020.
2. Instemmen met de doorbetaling van PGB’s over der periode 1-maart 2020 tot
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1-juli 2020 voor dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend verblijf,
huishoudelijke verzorging en jeugdhulp.
3. Instemmen met een compensatievergoeding van 80% voor de uitgevallen
ritten leerlingenvervoer over de periode maart tot en met juni 2020.
BW/002145

Plan van Aanpak Omgevingsplan
kommen gemeente Boekel

In te stemmen met het Plan van Aanpak voor omgevingsplan kommen gemeente
Boekel

RI&S

BW/002148

Beslissing op bezwaarschrift op
besluit d.d. 17 augustus 2020 Lage
Raam 6 (Z/043558)

De bezwaren in het bezwaarschrift die toezien op besluit Z/043558 d.d.
17augustus 2020 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

RI&S

BW/002150

Nota Bodembeheer PFAS en
bodemkwaliteitskaart PFAS

1. de vaststelling van de regionale bodemkwaliteitskaart PFAS en de
bijbehorende Nota bodembeheer PFAS voor te bereiden;
2. hiervoor een publicatie te doen en de raad te informeren;
3. in te stemmen met de raadsinformatienota;
4. de kaart en de nota vast te stellen een week nadat de publicatie is gedaan,
mits geen reacties van derden of de raad zijn ontvangen.

EB&M

BW/002152

Subsidieaanvraag stichting
kledingbank Gemert-Bakel e.o.

Stichting Kledingbank Gemert-Bakel e.o. vanaf 2020 een instandhoudingssubsidie
welzijn en informele zorg toe te kennen van € 1.500.

BZ

BW/002153

Verslag vergadering
monumentencommissie d.d. 21 juli
2020
Informatie Luchtkwaliteit en Covid-19

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 21 juli 2020,
voor kennisgeving aan te nemen.

RI&S

1.Kennis nemen van de memo luchtkwaliteit en Covid-19 van GGD Hart voor
Brabant;
2.Deze memo via bijgevoegde raadsmemo naar raads- en burgerleden en de
Adviesraad Sociaal Domein sturen.
- Instemmen met het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving
fysieke leefomgeving 2021 - 2025
- Instemmen met de memo aan de raad
- Kennis te nemen van de brief IBT toezichtoordeel Omgevingsrecht 2020 en deze
kenbaar te maken aan de raad

BZ
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BW/002156

Beleidsplan vergunningverlening,
toezicht en handhaving fysieke
leefomgeving 2021 - 2025

AZ
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BW/002157

Stand van zaken preventieve aanpak
regisseur armoedebestrijding

1. Kennis te nemen van het proces en de huidige stand van zaken preventieve
aanpak armoede.
2. In te stemmen met een verhoging van het budget Actieve aanpak
armoedebeleid met € 10.000 voor 2021 en dit mee te nemen in de
voorjaarsnota 2021.
3. Raadsmemo stand van zaken aanpak preventie armoede en/of schulden vast
te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

BZ

BW/002162

Opdracht vervolg verkeerskundige
advisering Oost-West

-Akkoord te gaan met het één-op-één gunnen van de verkeerskundige
advieswerkzaamheden Oost-West aan Kragten (en Goudappel Coffeng);
-Akkoord te gaan met de verdeling van de nog te maken kosten ad € 35.000 als
genoemd in het voorstel.

RI&S
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