GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 6 juli 2021

Aanwezig

C.J.M. van den Elsen,
H.A.J. Willems,
M.R.G. Buijsse,
A. de Gouw,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
loco-secretaris.

Afwezig

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

wethouder,
secretaris

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/002545

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 29 juni 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002541

- Instemmen met het continueren van de bijdrage van € 10.000 voor het Geopark
Peelhorst en Maasvallei i.o. in 2022.
De aanvraag om toekenning van een planschadevergoeding af te wijzen.

BZ

BW/002539

Bijdrage 2022 Geopark Peelhorst en
Maasvallei i.o.
Aanvraag planschadevergoeding
Molenstraat 21a te Boekel i.v.m.
bestemmingsplan Randweg, Boekel

BW/002523

WSW achtervangovereenkomst 2021

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe
achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele
wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden
voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college
voorgelegd.

RI&S

BW/002496

Verduurzamen seriewoningen
(Boekel Energie) en lidmaatschap
Brabant Woont Slim

In te stemmen met:

EB&M

Portefeuille
AZ

RI&S

1. het financieel ondersteunen van Boekel Energie d.m.v. het verstrekken van een
bedrag ad. € 7.000 voor het project ‘stimuleren verduurzamen seriewoningen’.
2. akkoord te gaan met het lidmaatschap voor Brabant Woont Slim en in te
stemmen met de hiermee gepaard gaande kosten, voor de duur van in
eerste instantie 2 jaar (eerste termijn uitvoering duurzaamheidsplan).
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BW/002472

Principeverzoek Runstraat 16-16a,
Ruimte voor Ruimte woning

Principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een Ruimte-voor-Ruimte
titel op de locatie Runstraat 16a onder de volgende voorwaarde:
a) De woning Runstraat 16 wordt betrokken bij de ontwikkeling van Runstraat 16a;
b) Stedenbouwkundig een twee-onder-1 kap woning wordt gerealiseerd;
c) Er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening.

EB&M
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