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Openbare besluitenlijst vergadering burgem|ster en wethouders week 6, dd. 7 februari
2012
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
Secr. , '
.+
Overeenkomstig advies
A
Burg. 1::) Besluit
||7
Weth.
W
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. Onderwerp Besluit Sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW dd. 31 januari
31 januari 2012 2012 vaststellen.
2. Informatie over de nieuwe Drank- De informatie over de nieuwe Drank- en BO
en Horecawet. Horecawet voor kennisgeving
aannemen. lnstemmen met onderzoek
naar uitwerking van het gemeentelijk
toezicht via de boa-pool Land van Cuijk
en Boekel.
3. Concept samenwerkingsvisie De concept samenwerkingsvisie ter BO
beoordeling aan de gemeenteraad voor
te Ieggen.
Commissie AZ d.d. 19-03-2012
Raad d-d. 29-03-2012
4. Verlenging maximale parkeeëijd 1. Medewerking verlenen aan BZ
blauwe zone Sint Janplein het verzoek van het Nia Domo
om de maximale parkeedijd in
de blauwe zone aan het Sint
Janplein aan te passen;
2. In overleg treden met Stg. Nia
Domo over maatregelen om de
parkeersituatie te verbeteren.
5. Zienswijzen ontwerp 1. Het ontwerp ve|eersbesluit om een GZ
verkeersbesluit parkeewerbod paëeewerbod in te stellen aan
Bernhardstraat beide zijden van de Bernhardstraat
tussen het Wit ele Kruis ad en de
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Burgtstraat en aan de noordzijde
van de Bernhardstraat vanaf het Wit
Gele Kruispad t/m Bernhardstraat 1
ongewijzigd definitief vaststellen;
2. Als aanvullende maatregelen 4
extra parkeerplaatsen realiseren op
het Witgele Kruispad en deze
samen met 4 bestaande parkeerplaatsen aan het Witgele Kruispad
bestemmen voor de bewoners van
de Bernhardstraat 20 om 4û.
6. Samenwerkingsovereenkomst 1. lnstemmen met de 'Samen- GZ
MEE 2012-2014 werkingsafspraken MEE NOB gemeente Boekel 2012-2014.
2. Wethouder Willems mandateren om
de overeenkomst namens de
gemeente Boekel te ondedekenen.
7. Plan van aanpak Transitie AWBZ 1. Het regionale tplan van aanpak BZ
Transitie AWBZ' vaststellen.
2. In totaal f 2.397,- uit het
transitiebudget rese|eren voor de
regionale voorbereiding.
3. De gemeenteraad informeren met
bijgaande raadsinformatiebrief.
8. Verzoek tot het bouwen van 1. Met de verenigingen een convenant BZ
accommodatie voor afsluiten. In dit convenant minimaal
handbalvereniging Habo ,95 en de afspraken opnemen zoals
volleybalvereniging Unitas. verwoord in dit voorstel.
2. Met de verenigingen een
e|pachtovereenkomst afsluiten en
een jaarlijkse e|pachtcanon van
E 100,00 in rekening brengen.
3. In principe medewerking verlenen
aan de realisatie van een
clubgebouw ten behoeve van Habo
'95 en Unitas middels een
vergunning op grond van artikel
2.12, Iid 1, sub a, onder 2.
4. Na ondedekening van het
convenant een eenmalig bijdrage
beschikbaar stellen ad. f 55.875 en
de kosten dekken zoals
aangegeven in het voorstel.
Commissie BZ d.d. 21-03-2012
Raad dd. 2103-2012
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