GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 19 januari 2021
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wethouder,
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Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/002204

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 12 januari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/002118

Organisatie verkiezingen in
coronatijd

1.

AZ

2.

3.
4.
5.
6.

BW/002165

Advieswerkzaamheden
sloopwerkzaamheden zuidwand st.
Agathaplein

het stemlokaal op het gemeentehuis aanwijzen op
maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 van 07.30 uur –
21.00 uur voor het vervroegd stemmen.
elke werkdag vanaf woensdag 10 maart 2021 tot en met dinsdag 16
maart 2021 tussen 09.00 uur -17.00 uur en woensdag 17 maart 2021
van 07.30 uur tot 21.00 uur het gemeentehuis aan te wijzen als
inleverpunt voor briefstemmen.
het aanwijzen van stembureauleden, waarnemers en tellers te
mandateren aan de portefeuillehouder.
de stemlokalen aan te wijzen en de openingstijden te bepalen, zoals
beschreven in 1.6.5.
iedere locatie te compenseren met een vergoeding van € 300,00.
regeling presentiegelden stembureauleden en/of tellers
2015, voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
op 17 maart 2021, te wijzigen en de bedragen vast te stellen voor:
Voorzitters
=> € 200,00
Stembureauleden
=> € 175,00
Waarnemer
=> € 175,00
Tellers
=> € 50,00

Akkoord te gaan met het één op één gunnen van de advieswerkzaamheden fase 1
t/m 3 aan Aveco de Bondt en deze kosten te dekken uit het krediet zuidwand.

RI&S
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BW/002174

Deelname Uniek Sporten loket

1.Kennis nemen van het loket Uniek Sporten;
2.Niet deel te nemen aan het loket Uniek Sporten regio Noordoost Brabant.

RI&S

BW/002181

Concept Kadernota 2022 ODBN

1.Kennisnemen van de kadernota;
2.De raad met bijgaand voorstel adviseren in te stemmen met de kadernota 2022
van de ODBN.

EB&M

BW/002185

Besluit aanwijzing toezichthouder
Wmo gemeente Boekel

1) Mevrouw M.H.G.E. Wilms tot 30 juni 2021 aan te wijzen als toezichthouder
Wmo voor de gemeente Boekel;
2) Een legitimatiebewijs toezichthouder te verstrekken aan mevrouw M.H.G.E
Wilms;
3) Het aanwijzingsbesluit bekend te maken ingevolgde artikel 3:42 Awb in het
weekblad van de gemeente Boekel

AZ

BW/002186

Principeverzoek Gewandhuis 13,
beëindiging veehouderij

Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming van de locatie
Gewandhuis 13 van Agrarisch bedrijf – Veehouderij naar Agrarisch bedrijf –
(vollegronds)teeltbedrijf onder de volgende voorwaarde:
1. De maximale m2 aan bebouwing wordt vastgelegd in het bestemmingsplan
2. Er een compact bouwblok gerealiseerd wordt
3. Er voldaan wordt aan de kwaliteitsverbetering vanuit Vitaal Buitengebied
Boekel
4. Er een omgevingsdialoog gehouden wordt
De milieu vergunning als
gevolg van de procedures komt te vervallen

EB&M

BW/002191

Kadernota 2022
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant

1.In te stemmen met de uitgangspunten van de Kadernota 2022
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2.De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de
kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

BZ

BW/002194

Kadernota 2022 GGD Hart voor
Brabant

1. De volgende zienswijze te geven op de kadernota 2022 GGD Hart voor
Brabant:
a) In te stemmen met de kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant;
b) In te stemmen met de hogere inwonersbijdrage;
c) De wens uit te spreken om de betalingen aan de GGD over 12 termijnen te
spreiden.

BZ
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2. De raad, via bijgevoegd raadsvoorstel, adviseren dezelfde zienswijze te geven
op de kadernota.
BW/002196

Kadernota 2022 KCV Brabant
Noordoost (regiotaxi)

1. In te stemmen met de uitgangspunten van de Kadernota 2022 GR-KCV
Brabant Noordoost;
2. Het Raadsvoorstel en Raadsbesluit inclusief bijbehorende bijlagen inzake
de Kadernota 2022 GR-KCV Brabant Noordoost ter besluitvorming
aanbieden aan de gemeenteraad;
3. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de
kadernota 2022 GR-KCV.

RI&S

BW/002197

Variantenstudie Oost-West

Kennis te nemen van de variantenstudie Oost-West en de raad voorstellen twee
varianten nader te onderzoeken

RI&S

BW/002198

Kaderbrief 2022 Afvalinzameling
Land van Cuijk en Boekel

1) Kennis te nemen van de kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
2022, inclusief de daarbij horende ontwikkelingen en risico’s;
2) De gemeenteraad te vragen een keuze te maken aangaande het wel / niet
afschaffen van de per 1 augustus 2018 ingevoerde tarieven voor A en B-hout,
gips, grond, puin, harde kunststoffen;
3) De gemeenteraad met bijgaand voorstel adviseren de kadernota van een
zienswijze te voorzien.

RI&S

BW/002199

Beleidskader Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost
2021-2024

1. Instemmen met het Beleidskader Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Brabant Noordoost 2021-2024;
2. Instemmen met de geraamde bijdrage voor 2022 van
€ 25.415 en aan de raad voorstellen om de verhoging ad.
€ 415 mee te nemen in de meerjarenbegroting;
3. Het Beleidskader Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
2021-2024 en de bijdrage voor 2022 ter besluitvorming voorleggen aan de
gemeenteraad en adviseren om een positieve zienswijze af te geven.

BZ

BW/002201

Zienswijzeverzoek conceptkadernota 2022 Veiligheidsregio
Brabant-Noord

In te stemmen met het hieronder opgenomen concept-raadsbesluit en dit conform
het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad:
De zienswijze op de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
vaststellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Kadernota 2022. De

AZ
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extra benodigde middelen van €43.000 via de voorjaarsnota beschikbaar te stellen.
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