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Openbare |sluitenlijst vergadering burgem|ster en wethouders week 7, d-d. 14 februari
2012
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
Secr. ''
œ|
|overeenkomstig advies d
Burg. (:1 Besluit
Vveth.
BZ
V|eth.
|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. onderwer Beslult sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d. 7 februari
7 februari 2012 2012 vaststellen.
2. De mandaatregeling en het Onder intrekking van de mandaat- BO
mandaatregister 2012 vast te regeling 2010 de mandaatregeling 2012
stellen. (regeling en register) conform voorstel
vaststellen.
3. Vaststellen formulier subsidiering 1. Bijgevoegde aanvraagformulieren BZ
muziekonde|ijs voor de subsidiering van
muziekonde|ijs vaststellen.
2. De raad- en burgerleden
informeren over de uitvoering van
de subsidieverordening voor het
muziekonde|ijs middels
bijgevoegde memo.
4. Aankoop gronden ten behoeve Bijgaand voorstel aan de raad GZ
van uitbreiding aanbieden om:
Peellandschapspark 1. In te stemmen met het afkopen van
Voskuilenheuvel de resterende compensatieplicht
van de provincie Noord-Brabant
voor de N605 voor een bedrag van
6123.000,-.
2. In te stemmen met de aankoop van
het perceel kadastraal bekend
gemeente Boekel, sectie D,
nummer 3274 voor een bedrag van
6 396.695,- ten behoeven van de
realisatie van de resterende
com ensatie Iicht en dit bedra te
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dekken zoals beschreven in dit
voorstel.
3. Voor de inrichtingswerkzaamheden
en de bijkomende kosten een
bedrag van (2 43.500,- beschikbaar
te stellen en dit bedrag te dekken
zoals omschreven in dit voorstel.
Commissie GZ d.d. 2|3-2012
Raad d-d. 29-03-2012
5. Kadernota's gemeenschappelijke In te stemmen met bijgevoegd GZ
regelingen: raadsvoorstel inzake kadernota's
1. Kleinschalig Collectief Ve|oer gemeenschappelijke regelingen en dit
Brabant Noordoost ter besluitvorming in te brengen in de
2. RMB raad (via de commissie GZ).
Commissie GZ d.d. 2103-2012
Raad dd. 2103-2012
6. Verzoek tot herbouw bestaande In principe medewerking te verlenen GZ
garage op het perceel Leurke 2a aan het voornemen om de bestaande
te Boekel garage op het perceel op de huidige
Iocatie te herbouwen middels het
toepassen van adikel 2.12, Iid 1, sub a2
van de Wabo (buitenplanse kleine
afwijking). De plannen aangaande de
garage moeten wel eerst door
verzoeker nader uitgewerkt worden
alvorens definitieve medewerking wordt
verleend.
7. On|erpwijzigingsplan 1. Het ontwerpwijzigingsplan GZ
Waterdelweg 1 Ja te Boekel 'Buitengebied 2005,
wijzigingsplan Waterdelweg 1 ja
Boekel' in o|iciële procedure te
brengen door het plan met
bijbehorende stukken gedurende
zes weken ter inzage te Ieggen
op het gemeentehuis met de
mogelijkheid voor eenieder om
zienswijzen hiedegen kenbaar te
maken bij uw college van B&W.
2. Te verklaren dat het
kostenverhaal anderszins
verzekerd is.
8. Beoordeling 1. De toetsing op constructieve GZ
baliebou|ergunningen veiligheid verscherpen
2009/2010 2. Eén architect een o|iciële
waarschuwing geven en de toetsing
op zijn aanvragen te verscherpen
3. De overi e architeden schrifteli'k
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inlichten over de toetsing van hun
baliebou|ergunningen
4. Informatie met betrekking tot
de balieomgevingsvergunning
verduidelijken
9. Vaststelling bestemmingsplan 1. De gemeà nteraad voor te stellen GZ
Wanroijseweg 6A en Dennenmark het bestemmingsplan Wanroijseweg
13. 6A en Dennenmark 13 gewijzigd
vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen
aangezien het kostenvemaal
anderszins is geregeld.
Commissie GZ dd. 2103-2012
Raad dd. 2+03-2012
10. Collegebesluit vaststelling 1. de ingediende zienswijzen deels als GZ
bestemmingsplan Burgt 15 - gegrond en deels als ongegrond te
Ruimte-voor-Ruimte beschouwen en aldus aan de
gemeenteraad voor te stellen;
2. de gemeenteraad voor te stellen het
bestemmingsplan Burgt 15
gewijzigd vast te stellen. Hierbij
hebben de wijzigingen betrekking
oj de bewijsstukken ruimte-voorrulmte. De ingediende zienswijzen
geven verder geen aanleiding om
het plan zelf aan te moeten passen.
Commissie GZ d.d- 2103-2012
Raad d.d. 2103-2012
1 1. Kadernota's gemeenschappelijke In te stemmen met bijgevoegd BO
regelingen: raadsv|rstel inzake Kadernota's
1. Brabants Historisch gemeenschappelijke regelingen en dit
lnformatiecentrum (BHIC) ter besluitvorming in te brengen in de
2. Veiligheidsregio Brabant- raad (via de commissie AZ).
Noord
3. Regionaal Veiligheidshuis Commissie M d.d. 19-03-2012
Maas en Leijgraaf (RVML) Raad d-d. 29*3-2012
12. Kadernota's gemeenschappelijke In te stemmen met bijgevoegd BZ
regelingen: raadsvoorstel inzake kadernota's
1. GGD Hart voor Brabant gemeenschappelijke regelingen en dit
2. Regionaal Bureau Leerplicht ter besluitvorming in te brengen in de
(RBL) raad (via de commissie BZ).
3. Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant Commissie BZ dd. 21*3-2012
Raad dd. 29-03-2912
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