GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 20 juli 2021
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Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/002565

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 13 juli 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002567

Brief namens gemeenten Boekel,
Gemert-Bakel en Meierijstad aan de
Provincie Noord-Brabant inzake
gevolgen aanpassingen Arriva-lijn
155

Akkoord te gaan met verzending van de brief namens de gemeenten Boekel, GemertBakel en Meierijstad.

RI&S

BW/002563

Correctie MJOP schilderwerken
molen

1. Instemmen om de resterende kosten van het schilderwerk molen ad. € 7.940 ex.
BTW alsnog op te voeren voor het MJOP 2021.
2. De onverwachte kosten ad € 3.669 excl. BTW ten laste brengen van onvoorzien
(Gebouwenonderhoud)

RI&S

BW/002561

Aanpassing van de tijdelijke
beleidsregels TONK 2021, Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten.
Contractverlening Huishoudelijke
Verzorging 2022

De tijdelijke beleidsregels TONK 2021.1 met terugwerkende kracht tot en met
1 januari 2021 vast te stellen.

BZ

1. Instemmen met het verlengen van de huidige contracten Huishoudelijke Verzorging
voor de duur van één jaar.
2. De gemeenteraad op de hoogte te brengen van dit besluit middels bijgevoegde
raadsmemo.

BZ

BW/002557

Portefeuille
AZ

Pagina 1 van 2

GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 20 juli 2021

BW/002540

Aanvraag planschadevergoeding
Gemertseweg 7 te Boekel i.v.m.
bestemmingsplan Randweg, Boekel

De aanvraag om toekenning van een planschadevergoeding af te wijzen.

RI&S

BW/002537

Aanvraag planschadevergoeding
Ringbaan 7 te Venhorst i.v.m.
bestemmingsplan Voskuilen,
Venhorst

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 8.900,-- en dit bedrag te
vermeerderen met de wettelijke rente over de periode vanaf 18 januari 2021 tot de
dag van uitbetaling.
2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun bankrekeningnummer.

RI&S

BW/002535

Aanvraag planschadevergoeding
Ringbaan 5 te Venhorst i.v.m.
bestemmingsplan Voskuilen,
Venhorst

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 12.150,-- en dit bedrag te
vermeerderen met de wettelijke rente over de periode vanaf 18 januari 2021 tot de
dag van uitbetaling.
2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun bankrekeningnummer.

RI&S

BW/002504

Jaarrapportage Jeugdhulp 2020

1. Kennisnemen van de Jaarrapportage 2020 Gespecialiseerde Jeugdhulp regio
Noordoost Brabant;
2. De gemeenteraad en de Adviescommissie Sociaal Domein door middel van
bijgaande raadsmemo te informeren over de Jaarrapportage 2020.

BZ
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