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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/002460 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 18 mei 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002297 Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Brabants Historisch 
Informatie Centrum  BHIC mbt met 
het opsplitsen en opheffen van de 
gemeente Haaren per 1 januari 2021

1. Kennis nemen van het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling 
Brabants Historisch Informatie Centrum in verband met het opsplitsen en 
opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.

2. Kennis nemen van het raadsbesluit van 20 mei 2021 waarin de gemeenteraad 
het college toestemming geeft om een besluit te nemen met betrekking tot de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie 
Centrum.

3. Besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants 
Historisch Informatie Centrum conform het wijzigingsbesluit.

AZ

BW/002389 Principeverzoek Daniel de 
Brouwerstraat ong. (naast nr. 6), 
Ruimte-voor-Ruimte woning

Principemedewerking te verlenen aan één Ruimte-voor-Ruimte kavel op de locatie 
Daniel de Brouwerstraat ong. (naast nr. 6) onder de volgende voorwaarde:
1. Er een omgevingsdialoog wordt gehouden;
2. Het bosperceel goed wordt ingepast in samenhang met de nieuw te 

realiseren woning;
3. Er aandacht is voor de locatie van de in- en uitrit;
4. Er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening.

EB&M

BW/002433 Voorjaarsnota 2021 De voorjaarsnota 2021 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2022 
t/m 2025. Deze worden voor kennisgeving aangenomen. 

AZ

BW/002453 Peelrandbreuk en Kerkeveldakker, 
nieuwe straatnamen plan Burgt fase 
1a in Boekel

Conform bijlage 2 (plattegrond) aan de 2 nieuwe straten in het plan Burgt fase 1a 
in Boekel de volgende straatnamen toekennen: Peelrandbreuk en 
Kerkeveldakker. 

AZ
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BW/002456 Tijdelijke woonruimte aan 
Lekerseweg, Venhorst

•Geen medewerking te verlenen voor de plaatsing en bewoning van een woonunit 
op een agrarisch perceel aan de Lekerseweg, Venhorst.
•Initiatiefnemer de opdracht geven om de reeds geplaatste woonunit te 
verwijderen. 

RI&S


