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BW/002516

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 15 juni 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002390

Evaluatie en vervolg Wonen met
ondersteuning

1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot wonen met ondersteuning;
2. Wonen met ondersteuning structureel opnemen binnen het reguliere Wmo-aanbod;
3. Inzetten op een uitbreiding van twee naar vier woningen voor het aanbod wonen met
ondersteuning;
4. Bijgevoegde memo naar raads- en burgerleden versturen.

BZ

BW/002491

Ongewijzigd vaststellen
bestemmingsplan 'Kloosterlaan ong.
Boekel'

Het ongewijzigd vast te stellen bestemmingsplan ‘Kloosterlaan ong., Boekel' ter
vaststelling aan de raad voor te leggen.

RI&S

BW/002495

Overeenkomst tussen Stichting
Leefbaar Venhorst en gemeente
Boekel voor het Beheer en
onderhoud van Natuurspeeltuin ’t
Dennehof.

- Instemmen met een bijdrage voor het onderhoud van Natuurspeeltuin ’t Dennehof van €
1.500 vanaf 1 juli 2021. Voor 2021 zal dit verwerkt worden via de bestuursrapportage
2021 en meerjarig zal dit worden
meegenomen in de begroting 2021.
- Instemmen met een overeenkomst voor het onderhoud van Natuurspeeltuin ’t Dennehof
voor 4 jaar.

RI&S

BW/002505

Ondertekening convenant Wet
wijziging woonplaatsbeginsel

1.In te stemmen met het convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet.
2.Wethouder Willems te machtigen om het Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel te
ondertekenen.

BZ

BW/002510

Verslag vergadering
monumentencommissie d.d. 23
maart 2021

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 23 maart 2021, voor
kennisgeving aan te nemen.

RI&S
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BW/002513

Verbindingsweg Leurke - Mutshoek

-

Kennis te nemen van het feit dat de provincie niet aan de, door het college,
gestelde voorwaarden heeft voldaan.
De provincie mededelen dat het college hen houdt aan de realisatie van de
verbindingsweg;
De indieners van een reactie op de publicatie te informeren over dit
collegebesluit.

RI&S

- Instemmen met het verlengen van de overeenkomsten tussen Stichting Leefbaar
Venhorst en de gemeente Boekel voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats en
parochietuinen in Venhorst.
- Instemmen met een verhoging van € 784,- voor het onderhoud op de begraafplaats en
Sint Josephplein.
- Instemmen met het verlengen van de overeenkomsten voor een periode van 4 jaar.

RI&S

BW/002514

Verlenging overeenkomsten Stichting
Leefbaar Venhorst beheer en
onderhoud Begraafplaats en
Parochietuinen in Venhorst
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