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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 17 d.d. 24 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.
17 april 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 17 april
2012 vaststellen.

BO

2.

Aanpassing gemeenschappelijke
regeling Belastingsamenwerking
Oost-Brabant (BSOB).

Voorgestelde wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling voor
kennisgeving aannemen en de Raad
adviseren in te stemmen met
voorgestelde wijzigingen.

BO

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

Wijzigen ‘besluit tot het aanwijzen
van toezichthouders op de
naleving van diverse wetten en
verordeningen’ met betrekking tot
medewerkers Risicobeheersing
Brandweer Brabant-Noord.

1. Het besluit tot het aanwijzen van
BO
toezichthouders op de naleving van
diverse wetten en verordeningen
d.d. 21 december 2010 als volgt te
wijzigen:
2. Wijziging van enkele wetten in de
aanhef: zie besluit tot het aanwijzen
van toezichthouders op de naleving
van diverse wetten en
verordeningen d.d. 24 april 2012.
3. Artikel 2 wordt gewijzigd in:
2a. Aanwijzen van de teamleiders
en medewerkers van de districtelijke
teams risicobeheersing van
Brandweer Brabant-Noord als
toezichthouder, belast met het
toezicht houden op regelgeving die
strekt tot het voorkomen, beperken
en bestrijden van brand, het
beperken van brandgevaar, het
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voorkomen en beperken van
ongevallen bij brand en al hetgeen
daarmee verband houdt, voor zover
deze regelgeving is verwoord in de
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken, de
Algemene plaatselijke verordening
en de gemeentelijke
Brandveiligheidsverordening;
2b. De regionaal commandant van
de Brandweer Brabant-Noord
machtigen om de onder 2a
aangewezen functionarissen te
voorzien van een legitimatiebewijs
als bedoeld in artikel 5:12 Algemene
wet bestuursrecht namens de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord.
4. In artikel 1 wordt de passage “en
E.C.J.P. Vlemminx” geschrapt.

4.

Notitie samenhang transities

1. In te stemmen met de ‘Notitie
samenhang transities’.
2. De notitie met bijgaande memo ter
informatie aanbieden aan de
gemeenteraad.

BZ

5.

GZ
Onderhouds- en
1. Opdracht uit te zetten bij
restauratiewerkzaamheden aan de
Molenbouw de Jongh B.V.
Boekelse standerdmolen.
voor het verrichten van de
werkzaamheden die op korte
termijn uitgevoerd moeten
worden.
2. In de meerjarenonderhoudsplannen
rekening te houden met het feit dat
er meerdere werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden alvorens
de molen weer een nieuwe
schilderbeurt ondergaat.

6.

Intrekking dwangsombesluit Vale
Peelweg 4 te Venhorst

Het dwangsombesluit van 30 maart
2012 in te trekken en eigenaar de heer
A.L.C. van Deurzen aan de Vale
Peelweg 4 te Venhorst daarvan
schriftelijk op de hoogte te stellen.

GZ

7.

Intrekking dwangsombesluit Burgt
6

Het dwangsombesluit d.d. 23 januari
2012 in te trekken en eigenaar de heer
A.H.P.M. van Houtum aan de Burgt 6
daarover schriftelijk te informeren.

GZ
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8.

Gunning opdracht Reconstructie
Rutger van Herpenstraat en
Professor Van de Veldenstraat

1. Akkoord gaan met het ongeldig
GZ
verklaren van de inschrijfstaat van
Nooijen Weg & Waterbouw uit Oss.
2. Akkoord gaan met het gunnen van
het bestek voor de reconstructie
Rutger van Herpenstraat en
Professor Van de Veldenstraat aan
aannemer Janssen de Jong uit
Valkenswaard.
3. Het werk te starten op 14 mei 2012.

9.

Beslissing van GS op bezwaar
tegen de geweigerde ontheffing
voor Tielemans, Verordening
Ruimte 2011

1. Kennis te nemen van de beslissing
op het ingediende bezwaar;
2. Beroep in te stellen tegen deze
beslissing;
3. Hiervoor mr. P. Bodden van
Hekkelman Advocaten en
Notarissen in te schakelen.

GZ
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