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Openbare besluitenlijst vergadering burge|meester en wethouders week 3, d-d. 15 januari
2013
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Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
KP. Onderwer Besluit Sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW vergadering van BenW
d.d. 8 januari 2013 d.d. 8 januari 2013 vaststellen.
2. Werkwijze digitale handtekening, 1. Het digitaal indienen van BO
juridische gevolgen verzoeken etc. ook mogelijk te
maken voor bufgers om dit te doen
zonder digitale ondedekening
maar dit alleen toe te staan via het
algemene e-mailadres,
info@|ekel.nl. In geval van
bezwaren zal indiener gemeld
moeten worden dat een bezwaar
officieel ondedekend moet zijn
omdat dit anders niet in
behandeling genomen kan
worden.
2. Besluiten en andere externe
correspondentie bij voorkeur
digitaal kenbaar te maken aan de
burger met uitzondering van
!
weigerlngen van vergunningen en
verzoeken in het kader van de
WOB die analoog binnengekomen
zijn. Deze Iaatste moeten
schriûelijk worden afgehandeld.
3. Bij afwezigheid (in verband met
bijvoorbeeld ziekte of vakantie)
van medewerkers een standaard
automatisch antwoord in te stellen
waarin zekerheidshalve kenbaar
wordt gemaakt dat officiële
verzoeken in ediend moeten
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worden via info@boekel.nl en
deze anders niet in behandeling
genomen worden.
4. Deze wijze van werken zowel
intern als extern te communiceren.
3. Bestuurlijke verklaring a. In te stemmen met de BO
kwaliteitscriteria externe veiligheid bijgevoegde bestuurlijke
en programma Brabant Veiliger verklaring externe veiligheid
201 1-2014, uikoeringsprogramma en deze te ondedekenen.
2013. b. Vanaf 2015 de post 614005 /
4300000 'Kosten diensten
derden' verlagen naar
6 1.000,00 en deze
strudureel op te nemen en dit
te verwerken in de
voorjaarsnota 2013.
c. Het programma Brabant Veiliger
2011-2014, uitvoeringsprogramma
zol3voor kennisgeving aannemen.
4. Regeerakkoord 'Bruggen slaan' en 1. Kennis nemen van de memo BZ
de gevolgen voor de Transitie 'Regeerakkoord 'Bruggen slaan' en
AWBZ de transitie AWBZ''.
2. De voorbereidingen van de nieuwe
taak 'begeleiding jeugd'
overhevelen van het regionale
voorbereidingstraject Transitie
AWBZ naar het regionale
vœrbereidingstrajed Transitie
Jeugdzorg.
3. De voorbereidingen van de nieuwe
taak 'persoonlijke verzorging'
oppakken als onderdeel van het
regionaal voorbereidingstraject
Transitie AWBZ.
4. De voo|ereidingen van de
beperking van de Hulp bij het
Huishouden in de Wmo oppakken in
het regionaal voorbereidingstraject
Transitie AWBZ;
5. lnstemmen met de aangepaste
planning voor de Transitie AWBZ.
6. De gemeenteraad informeren met
bijgaande memo.
T.k.n. Commissie BZ d.d. |02-2013
5. Financiële afronding project 1. Kennis nemen van de BZ
Centralisatie Binnensmrt financiële eindafrekening van
het project centralisatie
Binnens rt Boekel'.
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2. Het overschot van f 11.546,gebruiken voor de afspraken met
omwonenden, de zijwanden van de
nieuwe gymzalen #en logo.
6. Evenementensubsidie a. Conform adikel 22 van de algemene BZ
Carnavalsoptochten subsidieverordening 2012
gemeente Boekel de
hardheidsclausule toepassen en de
carnavalsoptœht in zowel Boekel
als Venhorst naast de
instandhoudingssubsidie een
evenementensubsidie ad. 6 750,verlenen.
b. De carnavalsoptochten strudureel
meenemen binnen de
evenementensubsidies.
7. Ui|oeringsafspraken Sociale Het Document Uikoeringsafspraken BZ
zaken 2013 Sociale zaken 2013 vast te stellen.
8. Vergroten autobedrijf aan de Omgevingsvergunning te verlenen op GZ
Volkelseweg 3te Boekel grond van artikel 2.12 Wabo voor de
activiteit handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening' voor het
vergroten van het autobedrijf aan de
Volkelseweg Cste Boekel.
9. Uitbesteden a. Kennisnemen van het verzoek van GZ
onderhoudswerkzaamheden de werkgroep Leefbaar Venhorst en
begraafplaats Venhorst aan de de gesprekken daarover met de
werkgroep Leefbaar Venhorst werkgroep en de IBN.
b. Besluiten het onderhoud van de
begraafplaats Venhorst voor 2013
te gunnen aan de werkgroep tegen
de gestelde condities.
c. In het najaar deze opdracht te
evalueren en dan kiezen voor een
eventuele uitbesteding voor Iangere
termijn.
10. Gewandhuis 6a - verzoek tot Geen medewerking te verlenen aan het GZ
oprichting Bed & Breakfast verzoek om een Bed & Breakfast (B&B)
op te richten in het pand Gewandhuis
6a te Boekel aangezien de voorgestane
invulling niet in overeenstemming is met
de gemeentelijke beleidsregels voor het
vestigen van een B&B.
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1 1. Voorlopig Ontwerp en De raad- en burgerleden informeren GZ Ja
ve|olgtraject verkeersveilige over het Voorlopig Ontwerp en het
inrichting Statenweg ve|olgtraject van de verkeersveilige
inrichting van de Statenweg middels
bijgevoegde memo.
12. Ontwerp verkeersbesluit 60 km Middels bijgevoegd ontwerp GZ Ja
zone Statenweg verkeersbesluit de maximumsnelheid
op het gedeelte van de Statenweg
tussen de bebouwde kom van Boekel
en de bebouwde kom van Venhorst
verlagen tot 60 km/uur.
13. Gemeentelijk standpunt januari a. Kennis te nemen van het GZ Ja
2013 inzake de vorming van een bedrijfsplan en opdracht geven dit
omgevingsdienst Brabant Noord op enkele punten aan te passen.
(ODN) voorheen RUD b. De intentie uit te spreken om het
takenpakket (inclusief de
gemeentelijke taken) per 1 januari
2013 bij ODN onder te brengen
onder de voorwaarde van een
ma|conforme prijsstelling.
c. En goedkeuring op de
gemeenschappelijke regeling pas te
kunnen geven na aanpassing van
het bedrijfsplan.
d. De BOR advies te vragen over het
|drijfsplan.
e. De aangegeven aanloopkosten te
dekken uit de begroting
f. De gemeenschappelijke regeling
agenderen voor de
raadsvergadering van 21 februari
2013.
Commissie GZ dd. 05-02-2013
Raad d-d. 21-02-2013
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