
GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 14 januari 2020 

Pagina 1 van 2

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/001621 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 7 januari 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001594 Principeverzoek De Bunders 3, 
verplaatsen functievlak

Principemedewerking te verlenen aan de vormverandering van het functievlak van 
de Bunders 3 in zuidelijke richting onder volgende voorwaarde:
 Er voldaan kan worden aan een goed woon- en leefklimaat
 Er meegelopen wordt in een veegplan
 Het functievlak niet verplaatst wordt

EB&M

BW/001603 Meerjarenbeleidsplan 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving fysieke leefomgeving

In verband met de invoering van de Omgevingswet:
• Het bestaand beleidsplan toezicht en handhaving met 1 jaar te verlengen;
• Het opstellen van het beleidsplan vergunningverlening met 1 jaar uit te 

stellen.
• De raad hiervan in kennis te stellen. 

RI&S

BW/001608 Principeverzoek De Bunders 3a, 
plattelandswoning

a. Geen principemedewerking te verlenen aan de omzetting van de agrarische 
bedrijfswoning in een plattelandswoning op de locatie de Bunders 3a.

b. Medewerking te verlenen een aan persoonlijke gedoogbeschikking op de 
locatie de Bunders 3a, voor een termijn van 10 jaar vanaf 1 februari 2020.

EB&M

BW/001609 Controle- & Rapportageprotocol 
accountantscontrole jaarrekening 
2019

Het Controle- & Rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 van de 
gemeente Boekel ter kennisgeving aannemen en aan de gemeenteraad aanbieden 
ter vaststelling. 

AZ

BW/001612 Principeverzoek aanleg grondwal 
kleiduivenschietbaan

Geen medewerking te verlenen aan de aangevraagde geluidswal en vast te houden 
aan de reeds vergunde geluidswal, tenzij het nut en noodzaak aangetoond kan 
worden.

EB&M
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BW/001614 Collegevoorstel: Memo actualisatie 
geurkaart

a. Kennis te nemen van de memo ‘actualisatie geurkaart’
b. De memo ‘actualisatie geurkaart’ doorsturen naar de gemeenteraad. 

EB&M

BW/001616 Kadernota 2021 
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant

De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de kadernota 
2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
 

BZ

BW/001617 Overdracht BCA(taken) van ODBN 
naar werkorg. CGM

1. een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het Algemeen Bestuur 
van de nieuwe GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel;

2. akkoord te gaan met de door werkorganisatie CGM gestelde voorwaarden 
alvorens zij de taken van de BCA overnemen van de ODBN.

RI&S

BW/001618 Wijzigingen aanvraagformulieren 
voor een verleningsbeschikking 
jeugdhulp PGB en
ZIN en invulinstructie 
aanvraagformulier.

1. Kennisnemen van de wijzigingen in de aanvraagformulieren voor een 
verleningsbeschikking jeugdhulp PGB en ZIN en de invulinstructie 
aanvraagformulier;

2. De gewijzigde aanvraagformulieren voor een verleningsbeschikking 
jeugdhulp PGB en ZIN en de invulinstructie, met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2020, vaststellen. 

BZ

BW/001622 Voorstel benoeming Conzuela 
Sulejmani en John Verstappen tot 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Conzuela Sulejmani en John Verstappen te benoemen tot Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand van de gemeente Boekel. Deze benoeming geldt voor de periode 
waarin zij bij de gemeente Boekel werkzaam zijn. 

AZ


