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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 16, d.d. 17 april
2012
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
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
vergadering van BenW d.d.
10 april 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 10 april
2012 vaststellen.

BO

2.

Vaststellen samenwerkingsvisie

De definitieve samenwerkingsvisie ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor
te leggen.

BO

Commissie AZ d.d. 18-6-2012
Raad d.d. 28-6-2012
3.

Jaarverslag en Jaarrekening 2011 1. Jaarstukken 2011 aannemen en ter BO
incl. erratum
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
2. De gemeenteraad voorstellen de
benodigde voorziening ad €
2.340.100 te vormen ten laste van
de bestaande vrije reserves
(Algemene en Vaste Reserve
Grondbedrijf & Reserve Vaste
Activa).
3. De gemeenteraad voorstellen het
voordelig saldo ad € 282.100 als
volgt te bestemmen:
€ 70.000 t.b.v. stimulans
buitengebied (w.o. glasvezel)
€ 212.100 toevoegen aan de
Algemene Reserve
Commissie AZ d.d. 7-5-2012
Raad d.d. 24-5-2012

4.

Investeren in duurzaamheid bij

1. In stemmen met de aanleg

BZ
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verbouwing De Burcht

van een warmtepompinstallatie bij de verbouwing
van sportcomplex De Burcht.
2. Het bedrag aan minderwerk
ad. € 21.355 beschikbaar
stellen aan SBB.
3. De financiering van de meerkosten
ad € 13.487,- en de aanschaf van
de warmtepompinstallatie door SBB
laten verzorgen.

5.

Intrekking voorkeursrecht De
Donk.

Besloten wordt het voorkeursrecht op
GZ
de percelen binnen het gebied De Donk
in te trekken.

6.

Leidraad vaststelling straatnamen
gemeente Boekel.

Vaststellen van de Leidraad vaststelling GZ
straatnamen gemeente Boekel.

7.

Jaarverslag handhaving 2011

1. Het jaarverslag handhaving 2011
vast te stellen;
2. Het vastgestelde jaarverslag
handhaving 2011 zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk 1 mei 2012
aan Gedeputeerde Staten toe te
sturen.

8.

Verzoek om toestemming ten
behoeve van plaatsing
dakconstructie op recreatiewoning
aan de Vliegberg 1 te Boekel

Verzoekers schriftelijk mede te delen
GZ
dat op grond van het geldende
bestemmingsplan
‘Recreatiegebied’/overgangsbepalingen
de plaatsing van een dakconstructie op
de recreatiewoning aan de Vliegberg 1
niet is toegestaan.

9.

Verkoop pand Julianastraat 13

Besluiten tot verkoop van het pand
Julianastraat 13 onder voorwaarden en
condities zoals opgenomen in
koopovereenkomst.

10.

Commissievoorstel verkeersveilige Op basis van bijgevoegd commissieinrichting Statenweg
voorstel in discussie treden met de
commissie Grondgebiedszaken om te
komen tot:
1. Een gewenste inrichting van de
Statenweg;
2. De gewenste aanvullende
verkeersveligheidsmaatregelen.
Commissie GZ d.d. 8-5-2012

GZ

GZ

GZ
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11.

Subsidieaanvraag restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden
Statenweg 7 te Boekel

Op grond van de ‘Subsidieverordening GZ
gemeentelijke
monumenten
2008’
subsidie te verlenen voor een bedrag
ad. € 2.847,00 voor de in de aanvraag
beschreven
onderhoudswerkzaamheden aan het
gemeentelijk monument Statenweg 7 te
Boekel, onder de voorwaarden dat:
1. de aanvang van het werk van
tevoren wordt gemeld bij uw
college;
2. met de uitvoering van de
werkzaamheden is begonnen
binnen zes maanden na datum van
het besluit tot verlening van
subsidie;
3. binnen 24 maanden na het besluit
tot verlening van de subsidie de
werkzaamheden zijn voltooid en
gereedmelding heeft plaatsgehad;
4. binnen 12 weken na voltooiing van
de werkzaamheden gereedmelding
bij de gemeente plaatsvindt middels
de wijze die in artikel 16 van de
subsidieverordening is genoemd;
aan de door het college met controle
belaste personen inzage wordt verleend
in de op het treffen van voorzieningen
betrekkinghebbende gegevens.

12.

Verzoek om handhaving
Besloten wordt een vooraankondiging
milieuvergunning jegens van Gog- bestuursdwang te zenden aan Van
Relou, Telefoonstraat 8, Venhorst Gog-Relou.

GZ
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