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Aanwezig C.J.M. van den Elsen, 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/002530 Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d. 22 juni 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/002480 Cliëntervaringsonderzoek Wmo – 
2020

1. Kennisnemen van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2020.
2. Akkoord gaan met het publiceren van de conclusies van het Cliëntervaringsonderzoek 

Wmo.
3. Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo ter kennisname aanbieden aan raads- en burgerleden 

en de ASD.

BZ

BW/002517 Beleidsregel Sport- en 
beweegakkoord gemeente Boekel 
2021

De beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel vaststellen. RI&S

BW/002518 Principeverzoek voor 4 
seniorenwoningen aan Runstraat 1

 Principemedewerking te verlenen aan de bouw van vier seniorenwoningen op het 
perceel van Runstraat 1, onder voorwaarde dat:
 De hoekoplossing van het plan verder wordt uitgewerkt; en ambtelijk akkoord 

wordt bevonden.
 De inrit van de hoekwoning elders wordt gesitueerd. 
 Vastgelegd wordt dat er op de hoek Runstraat / Heesterbosch tot maximaal 1 

meter hoog een heg/erfafscheiding geplaatst kan worden, in verband met 
verkeersveiligheid en zichtlijnen.

 Een omgevingsdialoog wordt uitgevoerd.

RI&S
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BW/002521 Nieuwe straatnamen: Wingtapper, 
Markorf en Blauwlegger in plan 
Voskuilen én wijzigen van 
Peelrandbreuk in plan Burgt fase 1a 
in Breukzone

1. Conform bijlage 4 (plattegrond) aan de drie nieuwe straten in het plan Voskuilen in 
Venhorst de volgende straatnamen toekennen: Wingtapper, Markorf en 
Blauwlegger. 

2. Conform bijlage 5 (plattegrond) de op 25 mei 2021 vastgestelde straatnaam 
Peelrandbreuk in het plan Burgt fase 1a in Boekel wijzigen in Breukzone. 

AZ

BW/002522 Jachthuurovereenkomst 6 jaar, 
ingaande 1-1-2022

1. Besluiten om de overeenkomst van huur en verhuur van het jachtrecht op 
gemeentegronden te verlengen voor de duur van 6 jaar, ingaande op 1-1-2022 aan 
WBE Hubertuspeel. 

2. Instemmen met bijgaande overeenkomst voor de huur en verhuur van het jachtrecht.

EB&M

BW/002527 Wijziging bijdrage IBN 2021 en 
inzetten van het overschot voor 
andere posten binnen het 
groenbeheer.

- Instemmen met het wijzigen van de bijdrage aan IBN; 
- Instemmen met het gebruik van dit 'overschot' voor diverse andere posten mbt 

groenbeheer. 

RI&S


