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Openbare |sluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 8, d.d. 19 februari
2013
Acc. Bes r. besluit yan bur emeester en Fethouders '
tecr.
' Overeenkomstig advies Z-z.
Burg. (:1 esluit --'
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
wethouder,
wethouder,
secretar,is.
Afwezig:
P.M.J.H. Bos,
burgemeester.
A P Ondelwerp Besluit seçtor
..'..
1 . Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d. 5 februafi 2013
5 februari 2013 vaststellen.
2. |derbrief Regionaal In te stemmen met de kad/rbrief 2014 en BO
Veiligheidshuis Maas en deze voor te leggen aan de gemeenteraad in
Leijgraaf haar vergadering van 28 maad 2013.
Commissie Al d.d. 19 -03-2013
Raad dd. 28*3-2013
3. Zienswjze Beleidskader 2014 a. In te stemmen met het Beleidskader BO
Veiligheidsregio Brabant- 2014 van de Veiligheidsregio BrabantNoord Noord onder voorwaarde dat:
1. indien genomen maatregelen niet
realiseerbaar blijken, hiervoor alsnog
andere bezuinigingsvoorstellen in de
plaats komen.
2. de Veiligheldsregio bij de finale
uitwerking nader zal toelichten wat
het effect van de
bezuinigingsmaatregelen is op de
specifieke veiligheidsrisico's in de
regio, zodat duidelijk wordt dat de
materiële en personele inzet hierop
zijn afgestemd.
b. In te stemmen met het voorstel
functieMructuur bevolkingszorg en
hiervoor beschikbaar te stellen:
in 2013 E 0,20 strudureel per
inwoner er 'ëaar ten behoeve van de
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piketregeling.
Vanaf 2014 al 0,08 structureel per
inwoner per jaar ten behoeve van
strudurele opleidingskosten.
In 2013 f 0,16 per inwoner ten
behoeve van incidentele
opleidingskosten.
Commissie M d.d. 19*3-2013
Raad d-d. 28-03-2013
4. Verzoek tot toetreding tot de Positieve grondhpuding aannemen en de BO
BSOB van de gemeente Raad adviseren in te stemmen met de
Landerd. voorgenomen toetreding van de gemeente
Landerd tot de BSOB.
Commissie AZ d.d. 19-03-2013
Raad dd. 28-03-2013
5. Instemmen met de kadernota Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept- BO
BHIC 2014 raadsbesluit aan de raad aanbieden voor zijn
vergadering van 28 maart 2013.
Commissie A2 d.d. 19-03-2013
Raad d.d. 28-03-2013
6. Evaluatie Stimuleringsregeling 1. Kennis nemen van de evaluatie BZ
maatschappelijke stage 2012 van de Stimuleringsregeling
maatschappelijke stage in 2012.
2. Het jaarlijks beschikbare bedrag
voor de stimuleringsregeling in de
voorjaarsnota afromen naar
f 5.000 per jaar.
3. De vrijgekomen f 8.000 éénmalig
toevoegen aan het budget voor
vrijwilligersbeleid (6620174343916) ten behoeve van het
versterken van de verenigingen in
de nulde lijn in het kader van de
Transitie AWBZ en Transitie
Jeugdzorg.
TKN Commissie Bz
7. Onde|ijshuisvesting 1. Niet Ianger te streven naar BZ
basisscholen Gemeente doordecentralisatie van
Boekel onde|ijshuisvesting.
2. De kosten schilde|erk basisschole'n
2011 ad te 15.000 voor rekening van de
gemeente te nemen.
3. De installaties inbraakmeldin ,
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brandmelding en ontruiming) aan te Iaten
passen volgens de voorstellen van
Novisec, iàtlusief hercedificatie.
Geraamde kosten: f 38.000.
4. Na aanpassing deze installaties en de
veran|oordelijkheid voor onderhoud,
opgeleid persoon en aansluiting
alarmcentrale overdragen aan de
schoolbesturen.
5. Deze installaties vanaf 2014 jaarlijks
Iaten inspecteren en hercedificeren.
6. Vanaf nu t.av. onderhoud en beheer de
uitgangspunten van de Wet op het
Primair Onderwijs (zoals verwoord op
bladzijde 3 onder a t/m 1) hanteren, en dit
ook eenduidig richting scholen
communiceren.
8. Voorjaarsnota GGD Had voor 1. In te stemmen met de inhoudelijke koers BZ
Brabant 2014 van de Voorjaarsnota 2014 GGD Hart
voor Brabant.
2. Niet in te stemmen met de voorgestelde
begroting 2014 uit de voorjaarsnota 2014
GGD Hart voor Brabant.
3. Het Algemeen Bestuur van de GGD Had
voor Brabant te adviseren:
a. De inwonersbijdfage voor de
regio Brabant Noordoost op het
niveau van 2013 te houden, te
weten E 13,33 per inwoner.
b. De bijdrage voor de
Jeugdgezondheidszorg 0-4
jarigen op het niveau van 2013te
houden, voor de gemeente
Boekel f 145.349.
4. De voorjaarsnota GGD Hart voor
Brabant 2014 ter besluitvotming
voorleggen aan de gemeenteraad.
Commissie BZ d-d. 20-03-2013
Raad dd. 28-03-2013
9. Beleidsplan Regionaal Bureau Beleidsplan RBL BNO 2013-2016 BZ
Leerplicht en Voortijdig voorleggen aan gemeenteraad. Dit geldt
Schoolverlaten (RBL BNO) mede als kader voor de begroting 2014.
2013-2016
Commissie BZ d-d. 2023-2013
Raad d-d 28-03-2013
10. Kadernota 2014 a. In te stemmen met de algemene BZ
Werkvoorzieningschap strekking van de Kadernota 2014 van het
Noordoost-Brabant Werkvoorzienin scha Noordoost-
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Brabant.
b. Het Werkvoorzieningschap te verzoeken
de Kaderhota 2014 aan te passen aan
de contouren van de Padicipatiewet
zoals op 21 december jl. door de
Staatssecretaris aan de Tweede Kamer
bekend is gemaakt.
c. In te stemmen met de voorgestelde
inwonersbijdrage 2014 ter hoogte van
f 0,32 per inwoner.
d. De bovengenoemde kadernoï 2014 met
bijbehorend raadsvoorstel en concept
raadsbesluif ter instemming aan te
bieden aan de gemeenteraad.
Commissie B2 d-d. 20-03-2013
Raad dd. 28-03-2013
11. Afstemmingsverordening a. De Verordening verrekening bestuurlijke BZ
WWB, IOAW, IOAZ en Bbz en boete bj recidive 2013 vaststellen.
de Verordening verrqkening b. De Afstemmiàgsverordeninj WWB,
bestuurlijke boete bij recidive IOAW, IOAZ en Bbz 2013 vaststellen.
c. De Afstemmingsverordening WWB,
IOAW en IOAZ 2011 intrekken.
Commissie B2 d.d. 20*3-2|13
Raad d.d. 28-03-2|13
12. Start 1 . Het vooson|erp-bestemmingsplan GZ
bestemmingsplanproiedure Boekels Ven in het kader van de
bestemmingsplan Boekels Ven inspraakprocedure voor eenieder ter
inz-age te leggen gedurende een periode
van zes weken.
2. Aandacht geven aan parkeren binnen
plangebied en voorkomen permanente
bewoning.
13. Verzoek oprichten 1. Een positief standpunt in te nemen wat GZ
zorgboerderij Zijp 2 te Boekel de plannen betreft om een kleinschalige
zorgboerde'rij' te beginnen in de
aanwezige stallen op het perceel Zijp 2
te Boekel. Kleinschalig houdt in |at er
dagverblijf geboden wordt aan maximaal
4 zorgbehoev|nden.
2. Een pèsitief standpunt in te nemen met
betr/kking tot de toevoeging van een
B&B adiviteit in de aanwezige stallen
met een maximum van twee
slaapkamers (4 personen).
3. Een nqgatief standpunt in te nemen
inzake het oprichten van een nieuw
bi' ebouw ten Mehoeve van
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mantelzorgbewoning. Initiatiefnemefs
wel op de mogelijkheid wijzen om ook
deze functie in de bestaande stallen te
realiseren onder de voo|aarden zoals
die in het bestemmingsplan
Buitengebied 2005 worden genoemd.
4. Aan definitieve medewerking te
verbinden dat er een edbeplantingsplan
wordt opgesteld en dat de
kwaliteitswinst nader wordt onderbouwd
(kwaliteit bebouwing + inrichting erfl.
5. Initiatiefnemers mede te delen dat dit de
maximale mogelijkheden zijn waarmee
middels oen relatief eenvoudige
a|ijkingsprocedure tegemoet gekomen
kan worden. Alvorens in de toekomst
uitbreiding kan worden toegestaan dient
dit te gebeuren middels het doorlopen
van een bestemmingsplanprocedure.
6. lnitiatiefnemers op de hoogte te stellen
van het feit dat de huidige bestemming,
Niet agrarisch bedrijf, niet meer
uitgeoefênd |n worden zolang er
zorgactiviteiten plaatsvinden in de
bebouwing op het perceel.
14. Verzoek om handhaving 6 juni Het verzoek om handhaving d.d. 6 juni 2012 GZ
2012 inz-ake de af te wijzen.
milieurevisievergunning van
11 januari 201 1 voor de
inrichting aan Hoekstraat 1 la te Venhorst
15. Realisatie oplaadpaal 1. In te stemmen met het plaatsen GZ
elektrische auto's Sint van één oplaadpaal voor
Josephplein Venhorst elektrische auto's bij de
parkeerplaatsen aan het Sint
Josephplein te Venhorst (voor
huisnummer 22a).
2. Voor deze locatie bijgevoegd
ontwerp verkeersbesluit te nemen.
3. De kosten voor het plaatsen van de
bebording te dekken uit de post
''Onderhoud en vervangen
verkeersbordqn''.
16. Concept kadernota 2014 De raad middels bijgevoegd concept GZ
gemeenschappelijke regeling raadsvoorstel voorstellen in te stemmen met
Kleinschalig Collectief vervoer de concept kadernota 2014 van de
Brabant Noordoost (Regiotaxi) gemeenschappûlijke regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
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Commissie GZ d.d. 18-03-2913d
Raad d.d. 28-03-2013 ë
17. Aangepast principeverzoek Uw college wordt voorgesteld om GZ
voor heron|kkeling van medewerking te yerlenen aan:
Peelstraat 12 in het kader van a. Het hqrbestemm|n van de locatie
Vitaal Buitengebied Boekel Peelstraat 12 als gevolg van toepassing
van de ruimte voor ruimte regeling;
b. Het spliîen van de waardevolle
boerderij aan de Peelstraat 12, mits het
agrarische bedrijf geheel wordt
gesaneqrd;
c Het oprichten van een bedrijfsloes van
.*
maximaal 600 m2, behorende bij één
van de twee gespliîte woningen aan de
Peelstraat 12 op de minimaal
voorgeschreken afstand van 30 meter
tot de woning met woonbestemming.
d. Op basis van de door initiatiefnemer aan
te lévefen be|emmiàgsplqnkaad een
nieuwe exploitatiebijdrage te bopalen
aan de hand van de
waarderingsmeth|iek uit Vitaal
buiten qbied Boekql.
18. Verzoek voor uRbreiding van He! college besluit om in principe GZ
een grondgebonden medeWerking te v/rlen|n aan de uitbreid'ing
melkveebedrijf aan Het Goor van het agrarische bouwblok aan Het Goor 9
te Boekel te Boekel voor een grondge|nden
melkveehouderij. Hiervoor worden specifiek
enkele voo|aarden meegegeven aan de
initiatiefnemer voor de verdere uitwerking
het wijzigingsplan.
van
19. Gewandhuis 6a - aangepast Princigemedewerking te verlenen aan het GZ
verzoek tot oprichting Bed & verzoek om een Bed & Breakfast (B&B) op
Breakfast te richten in het pand Gewandhuis 6a te
Boekel onder de navolgende voo-aarden:
> De parkeerplekken ten behoevè van de
B&B moeten aangegeven worden op een
situatietekening en deze moeten aan het
zicht vanaf de weg onttrokken zijn
(bijvoo|eeld door e|beplanting).
> Enkel de ruimten 1 en 2 zoals die
omschreven zijn in het verzoek mogen in
gebruik genomen wordên ten behoeve
van de B&B fundie. Het kantoor en de
ruimte die voorheen dienst deed als
mantelzorgwoning expliciet dus niet.
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