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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 2, d-d.
10 januari 2012
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
secr.'
Vovereenkomstig advi Z'ZZ
z
Burg. In Besluit
yiqlz
Vveth.
BZ
V|eth.
|Z
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeeqter,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
A.p. onderwer Besluit Sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW dd. vergadering van BenW d.d.
C|januari 2012 3 januari 2012 vaststellen.
2. Kosten incidentele standplaats De in rekening gebrachte stroomkosten BO
Gilde Sint Agatha 201 1. van f 60,- terugbetalen
3. Evaluatie uitvoeringsnota integrale In te stemmen met de evaluatie van de BO
veiligheid 2011. uitvoeringsnota integrale veiligheid
2011 en deze ter beslui|orming voor te
Ieggen aan de gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 06-02-2012
Raad d-d. 16-02-2012
4. Aanpassen Toeslagenverordening a. De Toeslagenverordening Wet werk BZ
en Verordening Langdurigheids- en bijstand vaststellen.
toeslag i.v.m. wetswijziging Wet b. De Verordening
werk en bijstand per 1 januari Langdurigheidstoeslag vaststellen.
2012.
Commissie BZ dd. 08-02-2012
Raad d-d. 16-02-2012
5. Principeverzoek Statenweg 41-43. Het college besluit om de feitelijke GZ
situatie met betrekking tot de
bou-lakbegrenzing tussen de
woningen Statenweg 41 en Statenweg
43 als Ieidend te beschouwen voor
be alin van de inhoudsmaten van

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

AB/007983

A8/007983 1016142 2
beide woningen ter plaatse. Hierbij is de
tekening in bijlage 2 uitgangspunt voor
de te hanteren bou|lakgrens.
6. Opstellen geurgebiedsvisie en a. Akkoord gaan met het GZ
geurverordening door RMB/SRE. projectvoorstel van het
RMB/SRE voor het opstellen
van een geurgebiedsvisie en
geurverordening voor de
gemeente Boekel en het RMB
hiervoor opdracht verlenen.
b. De benodigde middelen te
dekken zoals beschreven in
dit voorstel.
c. De raad hierover te
informeren middels de als
bijlage bij dit voorstel
gevoegde raadsmemo.
7. Reconstructie Rutger van 1. Akkoord gaan met het aanbesteden GZ
Herpenstraat en Prof. Van de van het bestek voor de reconstructie
Veldenstraat definitief ontwerp en Rutger van Herpenstraat en Prof.
uitvoeringskrediet. Van de Veldenstraat conform
bijgaand ontwerp.
2. In de uitwerking en aanbesteding de
totale kosten maximaliseren op
f 920.000,--.
3. De kosten te dekken als
aangegeven bij financiële gevolgen
en dekking.
8. Raadsbesluit Tijdelijke regels a. Het 'Raadsbesluit Tijdelijke regels BZ
Aanscherping Wet werk en Aanscherping Wet werk en bijstand'
bijstand. vaststellen.
b. In te stemmen met in te instantie
een beleidsarme overgang naar de
WWB 2012.
Commissie BZ d.d. 0102-2012
Raad dd. 16-02-2012
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