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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/002275 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 23 februari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002243 Voorstel aanleg 
beregeningsinstallatie Boekel Sport

1. Instemmen om de begrootte vervangingsinvestering ad. € 21.000 ten behoeve van 
veld 5 van Boekel Sport anders te bestemmen en beschikbaar te stellen ten 
behoeve van een beregeningsinstallatie voor de velden 2 t/m 5;

2. Instemmen dat Boekel Sport gedurende de afschrijftermijn van 25 jaar geen beroep 
kan doen op investeringen voor veld 5.

RI&S

BW/002257 Principeverzoek voor de realisatie 
van twee woningen aan Kerkpad, 
Venhorst

Geen medewerking te verlenen aan de bouw van een tweekapper achter op het 
perceel van St. Josephplein 13. 

RI&S

BW/002269 Principeverzoek Noordstraat 11 Principemedewerking te verlenen aan het verzoek voor Noordstraat 11 onder de
voorwaarden dat:
- een omgevingsdialoog in twee stappen wordt gehouden met de omgeving.
- advies is ingewonnen bij de AAB commissie inzake de agrarische bedrijfsontwikkeling 
zijnde de huisvesting van maximaal 28 tijdelijke arbeidsmigranten voor de 
bloemkwekerij;
- voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel en de exploitatiebijdrage;
- aangetoond wordt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening, met name het 
woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde logiesgebouwen is een punt van 
aandacht;
- voldaan wordt aan de SNF-norm;
- geen woonunits gerealiseerd worden;
- de huisvesting van arbeidsmigranten ten dienste is van de bloemkwekerij aan 
Noordstraat 11;

EB&M
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BW/002273 Specifieke uitkering ventilatie in 
scholen (SUVIS) voor Kindcentrum 
Cornelius Venhorst

Aanvraag indienen voor een specifieke uitkering ventilatie in scholen voor Kindcentrum 
Cornelius Venhorst

BZ

BW/002277 Collegevoorstel aanmelding Meld 
Misdaad Anoniem

In te stemmen met de aanmelding van de gemeente Boekel bij Meld Misdaad Anoniem 
en de benodigde financiële middelen 
beschikbaar te stellen. 

AZ


