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Onderwerp

Collegebesluit

BW/002262

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 16 februari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/002220

Aanpak herinrichting Agathaplein

-

RI&S

-

Akkoord te gaan met de procesbeschrijving en de raad hierover middels
bijgaand raadsvoorstel te informeren;
Akkoord te gaan de raad te vragen om een voorbereidingskrediet van
€ 140.000 beschikbaar te stellen;
Akkoord te gaan de raad te vragen een krediet van € 250.000 beschikbaar
te stellen voor het uitvoeren van tijdelijke voorzieningen / aanpassingen;
Akkoord te gaan met het voorstel om de raad in een latere fase een
voorlopig ontwerp met kostenraming aan te bieden, ter besluitvorming.

BW/002231

Realisatie Mobiliteitscentrum in
samenwerking met Meierijstad

Besloten wordt om:
1. Partner te zijn in de realisatie van het Mobiliteitscentrum en de
intentieovereenkomst mede te ondertekenen;
2. Op basis van inwoneraantal bij te dragen aan de incidentele investering
in 2021 en 2022 en hiervoor een bedrag ad. € 100.000 te bestemmen
via de AGR middelen.

BZ

BW/002233

Principeverzoek Telefoonstraat ong.
(naast nr. 2), realisatie
woningbouwkavels

Principemedewerking te verlenen aan één Ruimte-voor-Ruimte kavel op de
locatie Telefoonstraat 2 onder de volgende voorwaarde:
1. Er een omgevingsdialoog wordt gehouden;
2. De nieuwe woning 10 meter van de functie verkeer op de Telefoonstraat
en 15 meter van de functie verkeer op de Voskuilenweg gerealiseerd
wordt;
3. De woning architectonisch en landschappelijk in wordt gepast;
4. Er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening.

EB&M

Pagina 1 van 2

GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 23 februari 2021

BW/002244

Coronacompensatie huren Q4 2020

1. Sportverenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft 45%
van de huur kwijtschelden in de periode 1 oktober tot en met
31 december 2020;
2. Voor de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 geen huur kwijt te schelden;
3. Maatschappelijke verenigingen waarmee de gemeente een directe
huurrelatie heeft 45% van de huur kwijtschelden in de periode 1 oktober tot
en met 31 december 2020;
4. Garantstelling geven voor de huurcompensatie van
binnensportverenigingen, wanneer de landelijke tegemoetkoming niet
dekkend is;
5. Bijgevoegde memo ter informatie naar de gemeenteraad versturen.

RI&S

BW/002249

Benoeming functionaris
gegevensbescherming

Kim van de Loo te benoemen tot nieuwe functionaris gegevensbescherming van
de gemeente Boekel.

AZ

BW/002252

Schriftelijke vragen Reglement van
Orde van de Raad - Huisvesting,
begeleiding, inburgering en
participatie vergunninghouders

Instemmen met voorgestelde beantwoording van de gestelde vragen

BZ

BW/002256

Aanvraag planschadevergoeding
Bergstraat 57

De aanvraag om een planschadevergoeding voor Bergstraat 57 af te wijzen.

RI&S

BW/002258

Goedkeuring college aan ODBN om
definitieve beschikking te nemen na
behandeling zienswijze en houden
dialoog door aanvrager met
zienswijze indieners

Goedkeuring verlenen aan de ODBN om een positief besluit te nemen op de
revisie omgevingsvergunningaanvraag voor het veranderen een loon- en
grondverzetbedrijf aan de Wanroijseweg 6a te Boekel.

EB&M

BW/002263

Grondbedrijfrapportage 2021

1. Kennisnemen van de grondbedrijfsrapportage 2021.
2. Bijgevoegd raadsvoorstel voorleggen aan de raad.

RI&S
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