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Openbare ||luitenlijst vergadering burgemeester en welhouders week 6, dd. 5 f|bruari
2013
Acc. Bes r. Beslçlit van bgr emeqster en wethouders
S e c r . en
Overeenkomstig advies (,/' z
Burg. (:1 Besluit
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
A.P. Onderw Besluit Septor
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vûrgadefing van BenW vergadering van BenW d.d. 29 januari
d.d. 29 januari 2013 2013 vaststellen.
2. Aanwijzing collectieve festiviteiten Voor het jaar 2013 de voorgestelde BO
2013 festiviteiten aanwijzen als collectieve
festiviteiten voor de horeca en de
ondernemersvereniging hierover
informeren.
3. Start procedure bestemingsplan Besloten wordt voor het voorontwerp- GZ
Uitbreiding Peellandschapspark . bestemmingsplan de
Voskuilenheuvel inspraakprocedure en het vooroverleg
te starten.
4. Duur|amheidsagenda gemeente Bijgaand voorstel aan de raad aan te GZ
Boekel 2013-2016 bieden om:
a. De Duurzaamheidsagenda
gemeente Boekel 2013-2016 vast te
stellen.
b. Voot de uitvoering van de
Duurzaamheldsagenda eon claim
op het fonds Groen voor Rood te
Ieggen ter hoogte van
f 30.000.
c. De voortgang en resultaten van de
Duuszaamheidsagenda gemeente
Boekel 2013-2016 na twee jaar
tussentijds te evalueren.
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Commissie GZ d.d. 19*3-2013
Raad d.d. 28-03-2013
5. Schietvereniging De Korrel - Een positief standpunt in te nemen GZ
verplaatsing naar de inzake de verplaatsing van
Scheidingsweg schietvereniging De Korrel van
gemeenschapshuis De Horst naar het
nieuw te realiseren paintball-terrein aan
de Scheidingsweg en dit voornemen te
vertalen in het
ontwerpbestemmingsplan
Scheidingsweg, Paintballterrein.
6. Definitief raadsvoorstel inzake het De raad conform bijgaand voorstel GZ
bedrijfsplan en een adviseren niet in te stemmen met het
gemeenschappelijke regeling met bedrijfsplan versie 1.8 en daarom ook
betrekking tot de vorming van een niet in te stemmen met de
omgevingsdienst gemeenschappelijke regeling.
Raad dd. 21-2-2013
7. Overeenkomst 1. Regionale netweisamenwerking in GZ
watersamenwerking As50+ de a|alwaterketen met As50+
gemeenten en waterschap Partners aan te gaan;
2. In te stemmen met overeenkomst
|atersamenwerking As50+
inclusief meerjarenprogramma;
3. lnstemmen met ambitie om het
gemiddeld regionaal
waterketentarief in 2020 met 17%
procent te hebben verlaagd to.v.
prognose in 2010 (van f 434 naar
f 360),,
4. Wethouder Van de Loo te
machtigen om de overeenkomst te
tekenen tijdens een regionale
bijeenkomst.
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