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Openbare |sluitenlijst vergadering burgem|ter en wethouders week 9, d-d. 28 februari
2012
Acc Bes r. Besluit van bur èmvestér en wethou4ers
*..
g
ecr.
Zovereenkomstig advies YX
Burg. , o Besluit
Weth. .z
Bz 'A
Vveth.
|Z
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeesterj
wethoudef,
wethouder,
secretaris.
A.P. Ondetwe Bpèluit Sec|or
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d.
14 februari 2012 14 februari 2012 vabtstellen.
2. Beslissing op bemaarschrift tegen 1. Het bezwaar van Mevrouw Van AZ
verleende terrasvergunning aan E|uwijk gedeeltelijk gegrond en
Yaraf-pompe bv. gedEeelteElij'k onjegrond vetklaren.
2. De aan eetcafe Sami verleende
terrasvergunning van 10 x 5 meter
intrekken.
3. Eetcafé Sûmi een terrasvergunning
te verlenen van 10 x 4 meter en het
terras iets naar rechts te
verschuiven: tot aan de
invalidenopgang.
4. De opstelling van de markt
wordt als volgt gewijzigd: afen aanrpjdroute vanaf de
Iinkeropgang van het plein in
plaats van de rechter met
ingang van de datum Wé karop
e|tcafé Sami het terras wll
gaan plaatsen.
5. De bezwaren van de heren V.d.
Beréêlaar, Plaat Broks en Collard è
niet on|ankeljk verklaren vanwege
hot pntbreken van eén motivering
van het be|aarschriû.
3. Managementle|er Deloitte Managementleoer 2011 vaststellen en AZ
Accountants m.bt. interim-controle ter kenqis evin aanbi|d|n aan de
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2011. Gemeenteraad. è
Tkn Raàd d.d. 2+0+2012
è
4. Houtskoolschetù bibliotheek à012 De houtàkoolëscheî met BZ
beleidsuitgangspunten voor het
'(
bibliotheekperk vanaf 2012 en verder
ter kennisqeving aan de gemeenteraad
voor te Ieggen.
Tkn Commi|sie BZ dd. 21-03-2012
Tkn R|ad d.d. 29-03-2012
.è
5. Integraal kindcentrum Boekel, Kennis nemen van deze rappodage. BZ
voodg'angsrappodage februari
2012 è
6. Parkeren vergunninghouders De drie extra aan te leggen GZ
Witgele Kruispad parkeerplaatsen op het Witgel:
Kruispad samen met vijf
bestaande parkeerplaatsen te
bestemmen vöor de bewoners
van de Bernhardstraat 20 t/m 40.
7. On|erpbeste.mmingsplan De 1 . Het bijgevoegde GZ
Vlonder West fase 3, Boekel on|erpbestemmingsplan ''De
Vlonder West fase 3, Boekel''
in officiële procèdure te
brengqn.
2. Te verklàren dat er geen
exploitatieplan hopft te worden
opgeàteld aangeàieh h|t
kostenverhaal andorszins verzekerd
iï|.
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