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Onderwerp

Collegebesluit

BW/001156

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 19 februari 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001072

Collegevoorstel reparatiebesluit
bestemmingsplan 'Omgevingsplan
Buitengebied Boekel 2016'

Bijgevoegde raadsvoorstel en –besluit aan de gemeenteraad voorleggen ter
vaststelling van het reparatiebesluit bestemmingsplan 'Omgevingsplan Buitengebied
Boekel 2016'.

EB&M

BW/001097

Collegevoorstel aanwijzing
toezichthouders

De aangegeven personen aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11
van de Algemene wet bestuursrecht.

AZ

BW/001116

Principeverzoek bouw nieuwe loods
Kraaiendonk 28 Venhorst

BW/001137

STORM-project regio NoordoostBrabant

Portefeuille
AZ

RI&S
1. akkoord te gaan met de bouw van een loods van 1.500 m² op het perceel
Kraaiendonk 28;
2. de loods op minimaal 5 meter afstand van de voorste perceelgrens te laten
bouwen;
3. akkoord te gaan met de start van de ruimtelijke procedure (bestemmingsplan).
1. De subsidieaanvraag van de GGZ goedkeuren;
2. De GGZ opdracht geven voor de doorontwikkeling van het Storm-project voor
de jaren 2019-2021 op alle middelbare scholen en MBO in de subregio
Maasland/Uden/Meierijstad en Land van Cuijk;
3. Budget beschikbaar stellen voor de doorontwikkeling van het STORM-project
voor de jaren 2019, 2020 en 2021, te dekken uit de middelen die beschikbaar
zijn gesteld voor Versterken preventieve Jeugdhulp;
4. De raad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren middels bijgevoegde
memo.

BZ
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BW/001142

Inventarisatie AED's

Kennis nemen van het proces rondom de inventarisatie van het netwerk van AED’s en
burgerhulpverleners in Boekel en Venhorst.

BZ

BW/001151

Vaststelling bestemmingsplan
'Omgevingsplan: Veegplan 2'

Het college besluit om:
a. In te stemmen met de nota van zienswijzen die is opgesteld naar aanleiding van
de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan:
Veegplan 2’.
b. Het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 2’ (IDN:
NL.IMRO.0755.OP2016Herziening02‐VA01) gewijzigd vast te stellen.
c. Verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
d. Bijgevoegde memo ter kennisgeving naar de Raad te sturen.

RI&S

BW/001154

Dementie in Boekel

1. Instemmen met het ‘Plan van aanpak Dementie Vriendelijk Boekel’ van Zet met
als doel het wegnemen van het taboe rondom (beginnende) dementie, door het
vergroten van de kennis bij inwoners.
2. Kosten voor communicatiemiddelen of andere zaken voortvloeiend uit het
project, dekken uit het Innovatie- en kantelingsbudget in de Wmo, aangevuld met
cofinanciering vanuit lokale partners.
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