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Openbare besluitenlijst vergadering burgem|ster en wethouders week 2, d.d. 8 januari
2013
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
secr. ,
M Overeenkomstig advie *'rBurg. .,0 In Besluit Z
'-z
Weth.
BZ
V|eth.
|Z
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
A.p. Onderwe Besluit Seetor
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d.
18 december 2012 18 december 2012 vaststellen.
2. Subsidie peuterspeelzaalwerk Kennis nemen van toekenning BZ
Boekel Venhorst 2013 budgetsubsidie aan Fides
Kinderopvang voor
peuterspeelzaalwerk in Boekel en
Venhorst in 2013ten bedrage van
f 91.700.
3. Wegbeheerplan 2013-2017 De Raad conform bijgevoegd GZ
concept raadsvoorstel voorstellen:
1. Kennis te nemen van het
wegbeheerplan gemeente Boekel,
meerjarenplanning 2013-2017;
2. In te stemmen met het uitvoeren
van het wegonderhoud conform de
meerjarenplanning 2013-2017;
3. Voor de verkeersveilige inrichting
van de Statenweg naast het
geplande onderhoud een extra
ontrekking van
f 85.351,- uit de voorziening
wegbeheer te doen.
Commissie GZ d-d. 05-02-2013
Raad d.d. 21-02-2013
4. Opstarten procedure ontwerp Het college besluit om: GZ
bestemmin s lan Zandhoek- a. In te stemmen met het ontwer
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Kiesbeemd bestemmingsplan ZandhoekKiesbeemd voor het oprichten van 3
(ruimte voor ruimte) woningen in ruil
voor sanering van de ter plaatse
gevestigde varkensbedrijven',
b. Het ontwerp bestemmingsplan
Zandhoek-Kiesbeemd ter inzage te
Ieggen voor zienswijzen en toe te
zenden aan betrepende instanties;
c. Als voorwaarde te stellen dat
vöör de vaststelling van het
bestemmingsplan wordt
voldaan aan de voo|aarden
en indieningvereisten zoals
opgenomen in de beleidsregel
Ruimte voor Ruimte;
5. Raadsvoorstel tot vaststelling van Het college besluit de gemeenteraad GZ
de beleidsvisie Vitaal Buitengebied voor te stellen:
Boekel a. in te stemmen met de nota van
inspraak, d.d. december 2012;
b. de beleidsvisie Vitaal Buitengebied
Boekel, d.d. december 2012,
inclusief de wijzigingen uit de nota
van inspraak, vast te stellen;
c. de bevoegdheid om de
waarderingsnormen uit deel 3 te
herzien, te delegeren aan het
college, conform het bijgevoegde
raadsvoorstel;
d. het fonds vitaal Buitengebied
Boekel'' in te stellen;
Commissie GZ d-d. 05-02-2013
Raad d-d. 21-02-2013
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