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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,
J. Marcic,

wethouder,
secretaris.

Afwezig P.M.J.H. Bos, burgemeester.

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/001622 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 14 januari 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001588 Ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat 
11-15, Boekel

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Tuinstraat 11-15, Boekel”, met IDN 
NL.IMRO.0755.BPHBOEKTuinstr1115-ON01, in officiële procedure te 
brengen.

2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
3. Met initiatiefnemers bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan.

RI&S

BW/001606
collegevoorstel Kadernota 2021 
Regionaal Bureau Leerplicht en 
voortijdig schoolverlaten Brabant 
Noordoost RBL BNO

- Kadernota 2021 RBL BNO voorleggen aan de gemeenteraad
- Instemmen met de geraamde bijdrage voor 2021 van € 24.718 (€ 720 hoger 

dan in 2020) en dit opnemen in de meerjarenbegroting 

BZ

BW/001611 Collegevoorstel kadernota 2021 
GGD Hart voor Brabant

1.Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2021 ‘Mensen gezonde 
kansen bieden’ GGD Hart voor Brabant. 
2.De raad, via bijgevoegd raadsvoorstel, adviseren dezelfde zienswijze te geven 
op de kadernota. 

BZ

BW/001619 Bezwaarschrift tegen besluit tot 
toekenning van een 
planschadevergoeding Julianastraat 
55.

Voorgesteld wordt het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en een vergoeding 
voor deskundigenkosten toe te kennen.

RI&S
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BW/001623 Kadernota 2021 
Gemeenschappelijke regeling 
Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC)

1. Kennis te nemen van de Kadernota BHIC 2021.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad 

aanbieden ten behoeve van de vergadering van 5 maart 2020, waarin wordt 
voorgesteld in te stemmen met de Kadernota 2021 en geen zienswijze in te 
dienen.

3. Aan de raad voor te stellen de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
BHIC voor 2021 met € 900 te verhogen naar 
€ 35.900.

AZ

BW/001624 Vaststellen bestemmingsplan 
Statenweg 109, Venhorst.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Statenweg 109, Venhorst' ter vaststelling aan de 
raad voor te leggen. 

RI&S

BW/001628 Continueren regionale samenwerking 
Regio Noordoost Brabant.

Voorstel tot continueren van de regionale samenwerking voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

AZ

BW/001629 Collegevoorstel: Kadernota ODBN 
2021

Kennisnemen van de kadernota.
De raad met bijgaand voorstel adviseren de kadernota van twee (financiële) 
zienswijzen te voorzien. 

EB&M

BW/001634 Collegevoorstel zienswijzeverzoek 
concept-beleidskader 2021 
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het 
volgende te besluiten:
1) Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij als zienswijze 

kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met het concept-
beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

2) Deze zienswijze kenbaar maken bij de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

3) Via de voorjaarsnota €12.300 beschikbaar stellen.

AZ


