GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 31 augustus 2021

Aanwezig

C.J.M. van den Elsen,
M.J.A. Tielemans,
H.A.J. Willems,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

Afwezig

M.R.G. Buijsse,

wethouder,

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/002596

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 3 augustus 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002487

Herijken ontheffingen Het Goor

-

-

BW/002578

Gedeeltelijke kwijtschelding huren
verenigingen Q2 2021

Portefeuille
AZ

Akkoord te gaan met het herijken van de bestaande vergunningen;
Bewoners en grondeigenaren aan Het Goor en Knokerdweg (Uden) als enige een
ontheffing te verstrekken voor alle motorvoertuigen welke staan geregistreerd op
dat adres, waarbij voor alleen grondeigenaren een direct verband moet worden
aangetoond;
Hiervoor in het algemeen te communiceren in het Weekblad Boekel-Venhorst en
de onderstaande belanghebbenden aan te schrijven over dit besluit:
o Bewoners en grondeigenaren Het Goor;
o Bewoners en grondeigenaren Knokerdweg (Uden);
o Huidige ontheffing-houders waaraan deze ontheffing niet meer zal worden
afgegeven;
Een ontheffing af te geven voor 3 kalenderjaren.

1. Sportverenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft 45% van de huur
kwijt te schelden in de periode 1 april tot en met 30 juni 2021;
2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om maatschappelijke verenigingen
waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft 45% van de huur kwijt te schelden
voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021;
3. Garantstelling geven voor de huurcompensatie van binnensportverenigingen, wanneer de
landelijke tegemoetkoming niet dekkend is;
4. Bijgevoegde memo ter informatie naar de gemeenteraad versturen.

Pagina 1 van 3

RI&S

RI&S

GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 31 augustus 2021

BW/002580

Bestemming locatie 't Stappertje

1. De locatiekeuze van ’t Stappertje als nieuwe locatie voor het Dorpsteam voor te leggen
aan de Raad;
2. Aan de Raad voor te stellen om een bedrag ad. € 60.000 beschikbaar te stellen voor de
verbouwing en inrichting van ’t Stappertje en dit investeringsbedrag op te nemen in de
voorjaarsnota 2022 middels afschrijving in 10 jaar.

BZ

BW/002586

Subsidieaanvraag 2022-2023 t/m
2025-2026 STORM project
Noordoost en Land van Cuijk

1. Kennis nemen van de subsidieaanvraag en de subsidiebedragen, voor het STORMproject voor de schooljaren 2022-2023 t/m 2025-2026;
2. Het subsidiebedrag van 2022-2023 (ad € 14.707) vaststellen, onder de voorwaarde dat
voldaan wordt aan het jaarlijks overleggen van een lokale (financiële) verantwoording;
3. De subsidiebedragen van de schooljaren 2023-2024 t/m 2025-2026 (respectievelijk €
14.805, € 15.116 en € 15.433) vaststellen en pas betalen, nadat voldaan is aan de
voorwaarde dat er jaarlijks een lokale (financiële) verantwoording wordt overlegd;
4. De beschikking 2022-2023 t/m 2025-2026 STORM Noordoost en Land van Cuijk
vaststellen.

BZ

BW/002595

Vaststellen muzieksubsidie
2021/2022

1. Kennisnemen van het proces over subsidieaanvragen voor muziekonderwijs cursusjaar
2021/2022;
2. Instemmen om de leerlingen die in termijnen betalen ontheffing te verlenen voor het
indienen van een betalingsbewijs voor het gehele factuurbedrag.

BZ

BW/002597

Principe besluit tot het opheffen van
Gemeenschappelijke Regeling
Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel (GR Afvalinzameling).

BW/002603

BW/002606

1.
2.
3.

In principe te besluiten tot het opheffen van de GR Afvalinzameling per 1 januari 2022;
Hierbij af te wijken van artikel 33, lid 3 van de GR Afvalinzameling en een kortere
opheffingstermijn dan de voorgeschreven termijn van één jaar te hanteren;
De gemeenteraad middels een raadsvoorstel en -besluit toestemming te vragen voor
het opheffen van de GR Afvalinzameling per 1 januari 2022.

Plan van aanpak opstellen
mobiliteitsvisie en gemeentelijk
verkeer en vervoerplan

-

Principeverzoek Vodafone, plaatsing
antennemast Het Goor 14

Principemedewerking verlenen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel aan
Het Goor 14 te Boekel door middel van de kruimelgevallenregeling en dit te doen onder de
volgende voorwaarden:

-

De raad te vragen akkoord te gaan met het voorgestelde Plan van aanpak en
vervolgens over te gaan tot aanbesteding en uitvoering van de opdracht;
Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoopbeleid door de te houden
verkeerstellingen één-op-één te gunnen.
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-

De antennemast wordt landschappelijk ingepast:
o Het hekwerk wordt RAL groen gespoten;
o Het gehele perceel inclusief de mast worden met streekeigen bomen
omsloten;
o De mast wordt aan de noordoostzijde van het perceel opgericht, tegen de
Grimmekamp aan.
Er wordt een omgevingsdialoog gehouden als onderdeel van de vergunningaanvraag.
BW/002611

Website Dorpsteam Boekel

1. Akkoord gaan met het realiseren van een nieuwe website voor het Dorpsteam Boekel.
2. De kosten ad. €6195,- dekken uit bestaande Wmo-budgetten (Innovatie en kanteling).
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