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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/001648 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 21 januari 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/001626 Uitbreiding uren maatschappelijk 
werk Dorpsteam Boekel

1. De uren maatschappelijk werk in het Dorpsteam uitbreiden met een nieuwe 
ingehuurde medewerker voor 22 uur per week ad € 46.108 in 2020 en 
€ 56.253 voor 2021.

2. Dekking hiervoor zoeken binnen het Sociaal Domein en 
opvoeren/verwerken in de Voorjaarsnota 2020.

3. In 2021 de inzet van deze uren evalueren.

BZ

BW/001627 Principeverzoek Statenweg 24, 
herontwikkeling Animo

Het college neemt een positief standpunt in voor de herontwikkeling van de locatie 
Statenweg 22 (24), voormalig Varkensveiling Animo, onder volgende voorwaarde:
a. de provincie in een vooroverleg instemt met een passende herontwikkeling van 

het perceel;
b. voor dit overleg een gedetailleerder plan gemaakt wordt, waarin een belangrijk 

onderdeel de sfeer impressie van de locatie moet zijn.

EB&M

BW/001636 Principeverzoek Zijp 14, omzetten 
woonfunctie en realisatie hooiberg

1. Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming van de
functie wonen naar de functie bedrijf op de locatie Zijp 14, onder de volgende 
voorwaarde:

a. er meegelopen wordt in een veegplan
b. er wordt voldaan Vitaal Buitengebied Boekel
c. de put verwijdert wordt (binnen/buiten bouwvlak)

2. Met de nevenactiviteit B&B in een hooiberg op de locatie Zijp 14  onder de 
volgende voorwaarden:
a. er voldaan wordt aan de beleidsregels B&B
b. de bouwtekening van de hooiberg eerst nog ambtelijk wordt voorgelegd 

EB&M
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BW/001640 Aanbesteding energie 2021-2024 1. Deelnemen aan de regionale Europese aanbesteding voor energie 2021-
2022 met optiejaren 2023-2024

2. Met een deelnameverklaring de gemeente ’s Hertogenbosch een volmacht 
verlenen voor het uitvoeren van de aanbesteding, het volgens de 
inkoopstrategie vastklikken van de leveringsprijzen en het uitvoeren van 
het contractmanagement

3. Deelnemen op de percelen elektriciteit en gas
4. Kiezen voor verduurzaming door NL wind GvO’s en gold standard Cook 

Stoves emissierechten 

EB&M

BW/001641 Hooibergenbeleid a. Geen speciaal beleid te maken op het gebied van hooibergen.
b. Kennis nemen van de constatering dat het bestemmingsplan: “Omgevingsplan 

buitengebied” voldoende mogelijkheden biedt voor de realisatie van een 
hooiberg.

c. Kleine (binnenplanse) afwijkingen ambtelijk af te laten handelen indien deze 
vallen binnen de aangegeven randvoorwaarden. 

d. Grote afwijkingen voor te leggen aan het college.

EB&M

BW/001643 Afwikkeling restschuld Stichting 
BoekelNet

De openstaande schuld van BoekelNet à € 11.000 te betalen en ten laste te brengen 
van het boekjaar 2019. 

EB&M

BW/001644 Uitvoeringsprogramma 
vergunningverlening 2020

a. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020
b. De raad middels de bijgaande memo informeren over het vaststellen van dit 

uitvoeringsprogramma
c. De raad middels bijgaande memo informeren over de beoordeling van de 

beleidsstukken vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019

RI&S

BW/001645 Verzoek financiële bijdrage duo-fiets 
Stichting Leefbaar Venhorst
.

Aan Stichting Leefbaar Venhorst € 500 aan financiële bijdrage toekennen voor 
het aanschaffen van een duo-fiets voor algemeen gebruik.

BZ


