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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 14, #.d. 2 april
2013
A Bes r Besluii van bur em|esler en wethouders
CC. .
Secr. p '
1 |overeenkomstig advies |p
Burg. o Besluit
Vveth. '
B|
Vveth.
|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. Onde-er Besluit Sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW 4.d. 26 maart
26 maart 2013 2013 vaststellen.
2. Aanwijzen toezichthouders Sociale a. H.R. Coemaet aanstellen als BZ
Zaken toezichthouder Sociale zaken
b. M.J.W. van den Broek aanstellen
als toezichthouder Sociale zaken
3. Advies inzake toepassing van de Hpt college bebluit om: GZ
status 'plaoelandswoning' in de a. De status dplattelandswoning'' pas
gemeente Boekel toe te kennen in de integrale
hefziening van het
bestemmingsplan BuitengeEbied
2016 op gtond van beleidscriteria
die daartoe geformuleerd worden',
b. In de herziening een
wijzigingsbevoegdheid met
bijhorende criteria op te nemen om
in nieuwe gevallen van
'plaoelandswoning'' te kunnen
vootzien'
!
c. All|en bjj juridisthe noodzaak
vooruitlopend hierop |n onder
vöo|aarden per gekâl te besluiten
over de mogelijke toepassing van
de î'pla|elandswoningë''',
4. Definitief verkeersbesluit tot het Het ontwerp v|rkeersbesluit tot het GZ
instellen van een instellen van een maximumsnelheid van
maximumsnelheid van 60 km/uklr 60 km/uur o het edeelte van de
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op de Statenweg Statenweg tussen de bebouwde kom
van Boekel en Venhorst ohgewijzigd
definitief vast te stellen.
5. Verruiming begunstigingstermijn De begunstigingstermijn ten aanzien GZ
dwangsombesluit 6 maaft 2013, van de yerplichting de vergunde
Leker BV, Lekerseweg 1 te Iuch|asser op stal 1 te realiseren en in
Venhorst werking te hebbep te verruimen van
30 april tot, uiterlijk, 1 juli 2013.
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