GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 29 januari 2019

Aanwezig

P.M.J.H. Bos,
M.J.A. Tielemans,
H.A.J. Willems,
M.R.G. Buijsse,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
wethouder,
secretaris

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

Portefeuille
AZ

BW/001107

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 22 januari 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001064

Principeverzoek afwijken
bestemmingsplan Peelhorst

Het college besluit om principe medewerking te verlenen aan het verzoek om af te wijken van
het bestemmingsplan bij de nieuwbouw van een woning op kavel 46 in plan Peelhorst te
Venhorst.

RI&S

BW/001098

Kadernota ODBN 2020

1. Kennisnemen van de kadernota
2. De raad met bijgaand voorstel adviseren de kadernota van een zienswijze te voorzien.

EB&M

BW/001099

BCA Beleidsvoornemens 2020

1. Kennisnemen van de beleidsvoornemens BCA
2. Deze met bijgaand raadsvoorstel aan de raad voorleggen.
3. Adviseren geen zienswijze in te dienen.

RI&S

BW/001103

Collegevoorstel ten aanzien van het
zienswijzeverzoek van het conceptbeleidskader 2020 Veiligheidsregio
Brabant-Noord.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te
besluiten:
1. Vaststellen van de concept-zienswijze op het concept Beleidskader 2020 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord: en daar bij aan te geven:

AZ

“Als gemeenteraad van Boekel ondersteunen wij het voorliggende Beleidskader 2020.
Daarbij vragen wij wel uw aandacht voor:
- De bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 gebeurt vanuit reserves. Dit
blijven echter maatschappelijke kosten waarbij wij u vragen hier op een verantwoorde
en controleerbare manier mee om te gaan. Daarnaast mogen de kosten de reserve
niet overschrijden;
- Structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele dekking. Uitgaven die in
het kader van doorontwikkeling gedaan worden dienen derhalve omkeerbaar te zijn;
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-

De consequenties van de overdracht van de kazernes verschillen per gemeente. Wij
vragen u maatwerk (in verband met afwaarderingen, leegstand, mogelijke
herontwikkeling) toe te passen in de gemeenten waarin dit tot knel- of
aandachtspunten leidt.
- Indien de verkoop van de grond van de brandweerkazerne voor € 0,00 tot financiële,
fiscale en/of juridische problemen leidt, kiezen voor een andere wijze zoals erfpacht,
verhuur of een andere constructie.
- De vooralsnog niet benodigde verstevigingsgelden van € 0,18 structureel op het te
betalen bedrag per inwoner in mindering te brengen”.
2. Deze zienswijze kenbaar maken bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
BW/001104

Woningbehoefte-onderzoek
gemeente Boekel

Het college besluit om het woningbehoefte-onderzoek vast te stellen en ter kennisgeving aan
de Raad te sturen.

RI&S

BW/001105

BenW voorstel 20190129
Gebiedsontwikkeling De Elzen
Resultaat fase1 vervolg fase 2

1. Om in te stemmen met de besluiten zoals geformuleerd in het Raadsvoorstel [besluit 1
t/m 3]. En dit voor te leggen aan de Raad.
2. Om in te stemmen met het opstarten van een procedure tot het opstellen van een
bestemmingsplan-omgevingsplan waarin de voorgestelde gebiedsontwikkeling De Elzen
2.0 is voorzien en om tegelijkertijd Gedeputeerde Staten te verzoeken [na voorbereiding
gemeente] tot herbegrenzing.
3. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid ten aanzien van het inhuren van externe
deskundigheid.

EB&M

BW/001109

Wegen beleidsplan 2019-2023

1. Kennisnemen van bijgaand beleidsplan wegen 2019-2013.
Middels bijgaand raadsvoorstel dit aan de raad voor te leggen.

RI&S

BW/001110

Collegevoorstel zienswijzeverzoek
concept-actualisatie Risicoprofiel
2018 en concept-beleidsagenda
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020
- 2023.

De gemeenteraad voor te stellen om te besluiten tot het:
1. Vaststellen van de concept-zienswijze op Actualisatie Risicoprofiel 2018 en de Concept
Beleidsagenda 2020-2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord:

AZ

“Als gemeenteraad van Boekel kunnen wij instemmen met de Actualisatie Risicoprofiel 2018
en de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het Beleidsplan 2020-2023
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse
beleidsbijstelling, mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de Kadernota 2022
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blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn met de ambities.”
Kenbaar maken van deze zienswijze bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
BW/001112

Actief grondbeleid De Burgt

1. In te stemmen met de notitie Actief grondbeleid voor behoud van de leefbaarheid in
Boekel.
2. Bijgaand raadsvoorstel en concept besluit doorgeleiden naar de raad van 28 februari
2019.
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