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Openbare |sluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 3, dd. 17 januari
2012
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
Secr. x . al
dovereenkomstig advies z
Burg. (:1 Besluit
B
Weth.
BZ
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-erp Besluit Seotor
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d. 10 januari
10 januari 2012 2012 vaststellen.
2. Herziening' Aanbestedingsnota Vaststellen van de nieuwe BO
2012 Aanbestedingsnota 2012 en deze ter
beslui|orming aanbieden aan de Cie
AZ & Gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 06-02-2012
Raad dd. 1602-2012
3. Inkoop gemeentelijke 1. Samenwerking aangaan met van BO
voorlichtingsrubriek 2012-2015 Helvoort Grafisch Bedrijf BV voor de
inkoop van de gemeentelijke
voorlichtingrubriek lopende van
2012 om 2015
2. Plaatsing van de gemeenterubriek
in het Weekblad Boekel & Venhorst
stoppen
4. Dwangsombeschiking Burgt 6 te De heer A.H.P.M. van Houtum een GZ
Boekel dwangsombeschikking op te Ieggen om
reden van het gebruik in strijd met het
eldende bestemmingsplan
F,
Buitengebied 2005 van voormalige
varkensstallen op zijn perceel aan de
Burgt 6 ten behoeve van, in hœfdzaak,
de grootschalige stalling van
personenauto's en, in mindere mate, de
opslag van 20 hands goederen (o.a.
kinders eel oed .

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

AB/008017

AB/008017 1016143 2
5. Beslissing op bezwaar 1. Het bemaarschriû voor wat betreft GZ
omgevingsvergunning aspect 1 ongegrond te verklaren en
milieuneutraal veranderen de omgevingsvergunning op dit punt
Lekerseweg 1 onveranderd te laten.
2. Het bezwaarschri| voor wat betreft
aspect 2 gegrond te verklaren en de
voorschriften te wijzigen zoals
aangegeven in dit voorstel.
6. Realisatie 2 oplaadpalen voor 1. Deel te nemen aan de pilot CLC
elektrische auto's van Stichting E-laad en
hiertoe twee Iocaties aan te
wijzen waar een oplaadpaal
geplaatst kan worden.
2. Hiervoor een overeenkomst
aan te gaan met Stichting EIaad
3. In te stemmen met het
plaatsen van één oplaadpaal
voor elektrische auto's op het
parkeederrein voor sporthal
de Burcht en één oplaadpaal
bij de parkeerplaatsen aan de
Mr. van Hooffstraat.
4. Voor deze twee Iocaties
bijgevoegd ontwerp
verkeersbesluit te nemen.
5. Voor het plaatsen van de bebording
een bedrag van f 700,- beschikbaar
te stellen en deze middelen te
dekken zoals omschreven in dit
voorstel.
7. Jaa|erslag werkzaamheden 1. Het jaawerslag van de OZ
monumentencommissie 201 1 werkzaamheden van de
monumentencommissie over het
jaar 201 1 voor kennisgeving aan te
nemen.
2. Het jaa|erslag van de
werkzaamheden van de
monumentencommissie over
het jaar 2011 voor
kennisgeving aan te bieden
aan de gemeenteraad.
Raad d-d. 29-03-2012
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