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Onderwerp

Collegebesluit

BW/000704

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 10 april 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000455

Instellen meldpunt radicalisering

Het instellen van een meldpunt radicalisering en daarbij de in het
stappenplan beschreven werkwijze hanteren.

AZ

BW/000663

Nadere Regels Wmo 2018

1. De bijgevoegde “Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Boekel 2018” inclusief toelichting met terugwerkende
kracht per 1 januari 2018 vast te stellen en bekend te maken.
2. De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2016 per 1
januari 2018 in te trekken.

BZ

BW/000676

Principeverzoek oprichten drie
chalets aan Lekerseweg 3

Het college besluit om medewerking te verlenen aan het verzoek om
oprichting van drie chalets, onder voorwaarde dat deze chalets binnen het
bouwvlak worden geplaatst.

GZ

BW/000685

Ontwerpbestemmingsplan
‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte
voor Ruimte’

BW/000698

Monitorrapportage Wmo Brabant
Noordoost-oost 2017

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor
Ruimte’ in officiële procedure te brengen.
2. Aan de woningen die gelegen zijn aan de Bovenstehuis, Neerbroek,
Runstraat en Zandhoek, een hogere geluidwaarde te verlenen binnen de
maximale ontheffingswaarde.
3. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld
aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
Kennis nemen van de Monitorrapportage Wmo 2017 Brabant Noordoostoost.

Portefeuille
AZ

GZ

BZ
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BW/000700

Budget Peelrandbreuk

a. Extra budget van € 4.000 beschikbaar stellen voor de regionale
bijdrage in 2018 en dit bedrag opnemen in de voorjaarsnota 2018.
b. Extra budget van € 9.000 beschikbaar stellen voor de regionale
bijdrage vanaf 2019 en dit bedrag opnemen in de voorjaarsnota
2018.
c. Deze extra bijdrage beschikbaar stellen voor maximaal drie jaar
(2019, 2020 en 2021).

GZ

BW/000705

BSOB, jaarstukken 2017, 2e
begrotingswijziging 2018,
ontwerpbegroting 2019

Instemmen met jaarstukken 2017, 2e begrotingswijziging 2018,
ontwerpbegroting 2019 BSOB

AZ

BW/000706

Uitkomst 1e fase dialoog
nieuwvestiging Langstraat

1. Kennisnemen van het verslag van de dialoog.
2. Oordelen dat de gevoerde dialoog onvoldoende invulling heeft gegeven
aan de beoogde uitgangspunten voor de dialoog.
3. Tielemans verzoeken om overeenkomstig 'de spelregels' de dialoog voort
te zetten met zorg voor de genoemde aandachtspunten.

GZ
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