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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/002447 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 11 mei 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002302 Jaarverslag en jaarrekening 2020 1. Akkoord met Jaarverslag en jaarrekening 2020
2. De raad voorstellen het voordelig saldo ad € 1.131.000 toe te voegen aan de algemene 

reserve 

AZ

BW/002348 Beslissing op bezwaarschrift op 
besluit d.d. 14 december 2020 inzake 
waterberging Neerbroek (Z/044538)

De bezwaren in het bezwaarschrift die toezien op besluit Z/044538, d.d. 14 december 2020, 
gegrond te verklaren en besluiten te handhaven inzake de waterberging aan de Neerbroek. 

RI&S

BW/002349 Veranderopgave Inburgering 1. Instemmen met de voorgestelde uitvoering huisvesting, begeleiding, inburgering en 
participatie van vergunninghouders. 

2. Instemmen met de inzet van de middelen voor de verschillende onderdelen van dit beleid. 
3. Bijgaand concept raadsvoorstel vaststellen en voorleggen aan de gemeenteraad

BZ

BW/002352 Duurzaamheidsplan met 
uitvoeringsagenda, ter vaststelling

1. Kennis nemen van en instemmen met het duurzaamheidplan met uitvoeringsagenda; ‘Op 
weg naar een toekomstbestendig Boekel’;

2. De gemeenteraad van Boekel – middels bijgevoegd raadsvoorstel - te vragen een 
krediet beschikbaar te stellen van € 275.000 te dekken uit de Algemene Reserve 
voor de uitvoering van de prio-projecten gedurende de komende 24 maanden. 

EB&M

BW/002357 Beleid overkapping boerderij 
automaat

1. Op korte termijn via de kruimelgevallenregeling medewerking verlenen aan 
boerderijautomaat voor de voorgevel van de bedrijfswoning, binnen 10 meter van de 
functie verkeer onder de volgende voorwaarde:
a. de automaat wordt gerealiseerd als nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf;
b. de oppervlakte van een boerderijautomaat bedraagt maximaal 15 m2;

EB&M
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c. de bouwhoogte van een boerderijautomaat bedraagt maximaal 2,5 m;
d. de overkapping voor een boerderijautomaat wordt gerealiseerd aansluitend op de 

goothoogte van de woning.
e. een akkoord aangaande verkeersveiligheid van de vakafdeling. 

2. Op de lange termijn een vaste regeling voor boerderijautomaat op te nemen in het 
bestemmingsplan.

BW/002387 Begroting 2022 en jaarstukken 2020 
GGD Hart voor Brabant

1.De raad adviseren in te stemmen met de begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant;
2.Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant en deze ter 
kennisgeving naar de raad te sturen. 

BZ

BW/002395 Principeverzoek realisatie 18 
seniorenwoningen nabij 
Bernhardstraat

 Geen medewerking te verlenen aan de bouw van 18 seniorenwoningen in het 
bosperceel tussen de Bernhardstraat en de Kloosterlaan.

 In gesprek te treden met Stichting Vrienden Zorgcentrum Sint Petrus over 
onderhoud van de bomen en de mogelijkheden voor behoud van het bos.

RI&S

BW/002397 Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer gemeente Boekel 
2021

1. Instemmen met de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021;
2. Kennisnemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD);
3. Instemmen met het opnemen van het leerlingenvervoer als vast agendapunt in het Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met het samenwerkingsverband Helmond-
Peelland;

4. Instemmen om in het OOGO met het samenwerkingsverband Helmond-Peelland afspraken 
te maken over de spreiding van het onderwijsaanbod, deskundigen, verwijzingen, 
informatievoorziening en beheersing van vervoerskosten;

5. De verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 ter vaststelling 
voorleggen aan de gemeenteraad;

6. De verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 na vaststelling door de 
gemeenteraad publiceren op de website Overheid.nl; 

7. De gemeenteraad voor te stellen de verordening leerlingenvervoer gemeente Boekel 2014 in 
te trekken.

RI&S

BW/002405 GR Afvalinzameling; Jaarrekening 
2020 en ontwerpbegroting 2022

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 GR Afvalinzameling;
2. Kennis te nemen van toevoegen van het positieve resultaat van € 252.500 aan de 

bestemmingsreserve van de GR Afvalinzameling;
3. Kennis te nemen van de vorming van een algemene reserve en vervallen van de 

RI&S
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bestemmingsreserve in de begroting 2022 van de GR Afvalinzameling;
4. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 GR Afvalinzameling, inclusief 

meerjarenperspectief;
5. De raad met bijgaand voorstel te adviseren een zienswijze in te dienen.

BW/002417 Onttrekking openbaarheid van wegen 
als gevolg van realisatie van de 
Randweg

Geadviseerd wordt de gemeenteraad voor te stellen:
- De weggedeeltes Leurke, Kiesbeemd, Het Goor, Lage Raam, Koesmacht en 

Neerbroek ter hoogte van de Randweg conform de aangegeven wegvakken in de 
bijgaande situatietekeningen te onttrekken aan de openbaarheid;

- Het weggedeelte van de Kiesbeemd vanaf de Randweg tot huisnummer 5 te 
onttrekken aan de openbaarheid, met als voorwaarde dat het Waterschap en de 
eigenaar van Kiesbeemd 5 toegang behoudt tot deze weg.

RI&S

BW/002418 Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling (GR), jaarstukken 2020, 
begroting 2022 Regionale 
Ambulance Voorziening (RAV) 
Brabant Midden-West-Noord (MWN)

1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening 
(RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) vaststellen, op voorwaarde dat de 
gemeenteraad hier toestemming voor geeft;

2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel vragen toestemming te geven voor 
de wijziging van deze Gemeenschappelijke Regeling;

3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV en deze stukken ter 
kennisgeving naar de gemeenteraad te sturen;

4. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze te geven op de begroting 2022 van de 
RAV.

AZ

BW/002423 Jaarrekening 2020 en 
ontwerpbegroting 2022 van GR 
Omgevingsdienst Brabant noord 
(ODBN)

1.Kennisnemen van de jaarrekening 2020 ODBN;
2.Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022 ODBN;
3.De raad met bijgaand voorstel adviseren een zienswijze in te dienen tegen de 
ontwerpbegroting 2022 van de ODBN. 

EB&M

BW/002427 Positief advies aan het 
Commissariaat voor de Media mbt  
zendtijdtoewijzing Stichting Boekelse 
Lokale Omroep Kring BLOK

Het Commissariaat voor de Media mede te delen dat de Gemeenteraad van Boekel van mening 
is dat de Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring aan de eisen voldoet en positief adviseert 
inzake de zendtijdtoewijzing. 

AZ
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BW/002430 Begroting 2022 en jaarrekening 2020 
Werkvoorzieningschap Noordoost 
Brabant

1. In te stemmen met de concept begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant.

2. In te stemmen met het concept jaarverslag 2020 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant.

3. De Raad te adviseren:
a. in te stemmen met het concept jaarverslag 2020 en de concept begroting 2022 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
b. geen zienswijze in te dienen.

BZ

BW/002431 Zienswijze op Ontwerp 
Omgevingsverordening Provincie 
Noord-Brabant

•In te stemmen met de inhoud van voorgestelde zienswijze;
•Te besluiten deze zienswijze namens de Gemeente Boekel te verzenden aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant. 

RI&S

BW/002435 Herinneringsbankjes in de gemeente 
Boekel

-Instemmen met het verder uitwerken van het plan om nabestaanden de mogelijkheid te bieden 
om een herinneringsbankje aan te schaffen en te plaatsen in de openbare ruimte.
 

RI&S

BW/002437 Preventieplan gemeente Boekel 
2021

1.Kennis nemen van het Preventieplan gemeente Boekel 2021;
2.Kennis nemen van de presentatie ten behoeve van de thema bijeenkomst d.d. 26 mei 2021;
3.Kennis nemen van de brief van VWS inzake het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en 
leefstijl. 

BZ

BW/002438 Concept jaarplan en begroting 2022 
RNOB

Het jaarplan en begroting RNOB 2022 voorleggen aan de gemeenteraad ter instemming en 
voorstellen om geen zienswijze in te dienen 

AZ

BW/002439 Aanbieden RES 1.0 aan de raad 1. Instemmen met de RES 1.0
2. Deze met bijgaand voorstel aan de raad voorleggen. 

EB&M

BW/002440 Mantelzorgwaardering 1) Verhogen van het bedrag voor mantelzorgbonnen naar €60,- per mantelzorger.
2) Het bedrag van €40,- veranderen in €60,- in de toelichting op de nadere regels Wmo.
3) Raadsvoorstel ‘Verhogen budget mantelzorgwaardering’ aanbieden aan de raad.
4) De gemeenteraad verzoeken een verhoging van het budget ‘Mantelzorgwaardering en 

ondersteuning’ van €5000,- structureel mee te nemen in de begroting.

BZ
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BW/002441 Beleidsnotitie: Visie en 
aanbevelingen over reikwijdte 
Jeugdwet en begrenzing inzet 
gespecialiseerde jeugdhulp in 
Noordoost Brabant

De gemeenteraad door middel van bijgaande raadsmemo te informeren over de Beleidsnotitie 
Visie en aanbevelingen over reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet gespecialiseerde 
jeugdhulp in Noordoost Brabant. 

BZ

BW/002443 Jaarverslag 2020 Participatiewet, 
minimavoorzieningen en 
schuldhulpverlening

In te stemmen met het jaarverslag 2020 Participatiewet, minimaregelingen en 
schuldhulpverlening en bijbehorende raadsmemo. 

BZ

BW/002444 Collegevoorstel  Zienswijze 
Programmabegroting 2022 en 
resultaatbestemming 2020 
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aan de raad voor te stellen:
-Een positieve zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022; 
-Als zienswijze op de resultaatbestemming 2020 mee te geven dat het positieve resultaat aan de 
gemeenten geretourneerd moet worden. 

AZ


