GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 1 juni 2021

Aanwezig

M.J.A. Tielemans,
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J. Marcic,

loco-burgemeester/ wethouder,
wethouder,
wethouder,
secretaris

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/002469

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 25 mei 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/002210

Reglement gegevensverstrekking
basisregistratie personen Boekel
2021

1.

AZ

BW/002379

Toekenning budgetsubsidie
Respect.Boekel

1. Instemmen om Respect.Boekel een ´budgetsubsidie met vast bedrag´
toe te kennen van € 1.000 per jaar ten behoeve van de genoemde
activiteiten;
2. Instemmen om subsidieverplichtingen te verbinden aan de
subsidieverstrekking zoals beschreven in dit voorstel;
3. Instemmen om de subsidieaanvragen te laten verlopen via Stichting
GOO;
4. Instemmen om de subsidieverstrekking 2021 op te nemen in de
bestuursrapportage 2021 en voor 2022 op te nemen in de begroting
2022.

BZ

BW/002455

Principeverzoek Voskuilenweg 5,
woonbestemming +

Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming van agrarisch
bedrijf naar de functie wonen met onderschikte nevenfunctie B&B onder de
volgende voorwaarde:
1. Bijgebouwen en overkappingen mogen maximaal 250 m2 bedragen;
2. Er voldaan wordt aan de beleidsregels B&B;
3. Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel;
4. Er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening.

EB&M

2.

Vaststellen Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen
Boekel 2021.
Mandateren onderhoud en beheer van het Reglement
gegevensverstrekking basisregistratie aan de behandelend ambtenaar.
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BW/002457

Aanvraag subsidie Stichting Goede
Doelen

1. Instemmen om Stichting Goede Doelen een ´budgetsubsidie met vast
bedrag´ toe te kennen van € 500 per jaar voor de organisatie van de
Goede Doelen Week;
2. Instemmen om subsidieverplichtingen te verbinden aan de
subsidieverstrekking zoals beschreven in dit voorstel;
3. Instemmen om de subsidieverstrekking 2021 op te nemen in de
bestuursrapportage 2021 en voor 2022 op te nemen in de begroting
2022.

BZ

BW/002465

Gedeeltelijke kwijtschelding huren
verenigingen Q1 2021

1.

RI&S

2.
3.
4.

Sportverenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie
heeft 75% van de huur kwijtschelden in de periode 1 januari tot en
met 31 maart 2021;
Maatschappelijke verenigingen waarmee de gemeente een
directe huurrelatie heeft 75% van de huur kwijtschelden in de
periode 1 januari tot en met 31 maart 2021;
Garantstelling geven voor de huurcompensatie van
binnensportverenigingen, wanneer de landelijke tegemoetkoming
niet dekkend is;
Bijgevoegde memo ter informatie naar de gemeenteraad
versturen.
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