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Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/002392 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 20 april 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002317 Vaststelling bestemmingsplan 
‘Omgevingsplan: Veegplan 7’

1. In te stemmen met de inhoud van de Nota van Zienswijzen behorende bij het 
bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 7’

2. Het bestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 7' (IDN: 
NL.IMRO.0755.OP2016Herziening07‐
VA01 gewijzigd vast te stellen.

3. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld aangezien 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

EB&M

BW/002355 De ontwikkeling van de randweg van 
Boekel en de consequenties daarvan 
voor de straatnaamgeving

1. De uitbreiding van de N605 lopend van de Volkelseweg tot aan de 
Gemertseweg krijgt de straatnaam: Randweg;

2. Alle toe- en afritten van de nieuw aangelegde rotondes worden genoemd 
naar de straat waar ze op uitkomen; 

3. De afsnijding van Het Goor oostelijk van de randweg met ingang van 1 
juni 2021 hernoemen naar Heivelden; 

4. Het stuk Kiesbeemd westelijk van de randweg hernoemen naar De Aa 
waar het op aansluit.   

AZ

BW/002356 Memo - Werkafspraken 
Hulpmiddelen

Kennisnemen van de memo 'Werkafspraken Hulpmiddelen'. BZ

BW/002378 Principeverzoek 5-tal 
champignonkwekerijen, 
functiewijziging naar bedrijf

Principemedewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging naar de functie 
Bedrijf op de locaties Vosdeel 4, Volkelseweg 31 en 41, Neerbroek 25 en 
Hoogstraat 1 onder de volgende voorwaarde:

a) Er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening;
b) Er een passend bouwblok gevormd wordt;
c) De maximale maatvoering van de bedrijfsbebouwing wordt vastgelegd in het 

EB&M

Aanwezig P.M.J.H. Bos, burgemeester,
M.J.A. Tielemans, wethouder,
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M.R.G. Buijsse, wethouder,
J. Marcic, secretaris
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Omgevingsplan;
d) Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel;
e) De locaties voldoende landschappelijk worden ingepast ;
f) Het eventuele surplus wat niet op de eigen locatie gerealiseerd kan worden, in 

overleg met de gemeente Boekel, elders geïnvesteerd kan worden;
g) er inzicht verkregen wordt in de bedrijfsactiviteiten per locatie.

BW/002380 Rapportage Wmo 2020 1. Kennisnemen van het document ‘Rapportage Wmo 2020’
2. Instemmen met het delen van de rapportage met de gemeenteraad middels 

bijgevoegde memo aan raads- en burgerleden.
3. Instemmen met het delen van de rapportage met de ASD. 

BZ

BW/002382 Jaarrekening 2020,  Jaarverslag 
2020, Kadernota 2022 en 
Ontwerpbegroting 2022 van het 
BHIC

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, Kadernota 2022  
en ontwerpbegroting 2020 van het BHIC.

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad aanbieden 
ten behoeve van de vergadering van 24 juni 2021. Het college stelt hierin voor 
om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en geen zienswijze in te 
dienen.

AZ

BW/002384 Gunningsbesluit Woonrijp maken De 
Run

Kennis nemen van het gunningsbesluit 'Woonrijp maken De Run te Boekel'. RI&S

BW/002396 Collegevoorstel uitbreiding terras Nia 
Domo op het plein op basis van 
Nadere regels terrassen.

Mee te werken aan verzoek van Nia Domo om een uitbreiding van terrassen in de 
openbare ruimte en in te stemmen met de bijgevoegde concept-huurovereenkomst.

AZ


