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AZ

BW/001391

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 15 juli 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001380

Voorstel beregeningsinstallatie RKSV
Venhorst

1. Instemmen om een eenmalige bijdrage van € 21.000 (BTW niet van
toepassing) beschikbaar te stellen ten behoeve van het voorstel van RKSV
Venhorst.
2. Ermee instemmen dat RKSV Venhorst gedurende de afschrijvingstermijn
van 25 jaar geen beroep kan doen op investeringen voor veld 2.
3. Instemmen om niet akkoord te gaan met het bekostigen van tekorten vanuit
het budget ‘bijdragen in de kosten’ van toekomstige jaren.

RI&S

BW/001387

Subsidieverlening 2020 ONS Welzijn

1. Voor het jaar 2020 aan ONS Welzijn
€ 532.008 aan subsidie verlenen ten behoeve van de toegang tot ondersteuning en
zorg voor onze inwoners.
2. Met de regiogemeenten komen tot een nieuwe subsidieovereenkomst met ONS
Welzijn waarin afspraken zijn opgenomen over de jaarcyclus, frictiekosten,
reservepositie en indexering.
3. In 2020 sturen op een verbetering van de bedrijfsvoering bij ONS Welzijn.

BZ

BW/001388

Verzoek tot inkoop ondersteuningsen begeleidingstrajecten 2020
Stichting Ouders en Jeugdzorg

Het verzoek tot inkoop ondersteunings- en begeleidingstrajecten voor 2020 van
Stichting Ouders en Jeugdzorg af te wijzen

BZ
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BW/001389

Collegevoorstel verkoop
brandweerkazerne

1. Het College besluit dat de concept-leveringsakte voor het pand gelegen aan de
Vlonder 64 te Boekel ambtelijk wordt voorbereid. Bij het voorbereiden van deze
leveringsakte wordt bezien of op goede wijze kan worden voorzien in het maken
van afspraken over splitsing van het gebouw en het gezamenlijk gebruik van de
grond eromheen.
2. De kosten voor het achterstallig onderhoud van € 8.500 worden meegenomen in
de bestuursrapportage 2019.

AZ

BW/001397

Principeverzoek Zijp 8, splitsen
woonboerderij

Geen principemedewerking te verlenen aan de splitsing van de kortgevelboerderij met
de aanduiding plattelandswoning op de locatie Zijp 8.

EB&M

BW/001398

Principeverzoek Zijp 7, plaatsen
folietunnels

Geen principemedewerking te verlenen aan het plaatsen van folietunnels op de locatie
Zijp 7 en de initiatiefnemer te houden aan de getekende overeenkomst.

EB&M

BW/001405

Straatnaam weg in Kindpark Boekel.

De straatnaam Schoolstraat toekennen aan de weg op het kindpark.

AZ

BW/001406

Aanvraag planschadevergoeding
i.v.m. vaststelling bestemmingsplan
N 605-Randweg Boekel.

Toekennen van een planschadevergoeding ad € 64.447,--, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf 25 oktober 2018.

RI&S

BW/001408

Mandaatregister 2019 gemeente
Boekel.

Onder intrekking van het mandaatregister gemeente Boekel 2018, zoals
vastgesteld op 21 augustus 2018, het mandaatregister 2019 gemeente Boekel vast te
stellen.

AZ

BW/001409

Verzoek Heemkundekring om
toekenning straatnaam

De straatnaam Kerkhofpad toekennen aan het pad langs de begraafplaats.

AZ
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