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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 20, d.d. 15 mei
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.
8 mei 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 8 mei 2012
vaststellen.

BO

2.

Informatie uitkeringen en
pensioenen politieke
ambtsdragers

Kennis nemen van memo Informatie
uitkeringen en pensioenen politieke
amtsdragers.

BO

TKN Raad d.d. 28-6-2012
3.

Beleidsregels oude onrechtmatige De beleidsregels inzake oude
bewoning recreatiewoningen
onrechtmatige bewoning
recreatiewoningen vast te stellen.

GZ

4.

GZ
Mutshoek 2a, tijdelijke huisvesting 1. In principe medewerking te
arbeidsmigranten
verlenen aan de tijdelijke
huisvesting van negen tijdelijke
werknemers gedurende maximaal
24 weken per jaar.
2. Voorafgaand aan het verlenen van
de vergunning een overeenkomst
te sluiten waarin meerdere zaken
worden geregeld zoals de perioden
waarbinnen tijdelijke werknemers
mogen verblijven, het voorkomen
van overlast, dat de vergunning
wordt ingetrokken als de tijdelijke
arbeidsbehoefte is beëindigd en
wat de gevolgen zijn als deze
overeenkomst niet wordt
nageleefd.
3. Na een jaar wordt de bedrijfsvoering
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opnieuw voorgelegd aan de AAB
om vast te stellen of er
daadwerkelijk sprake is geweest
van seizoensarbeid, dit voor
rekening van verzoeker.

5.

Vaststelling “Buitengebied 2005,
wijzigingsplan Waterdelweg 11a
Boekel”

1. Het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid GZ
1a van de Wet ruimtelijke ordening
genaamd ‘Buitengebied 2005,
wijzigingsplan Waterdelweg 11a
Boekel’ ongewijzigd vast te stellen
ten opzichte van het eerder in
procedure gebrachte ontwerpplan.
2. Te verklaren dat er geen
exploitatieplan vastgesteld behoeft
te worden aangezien het
kostenverhaal anderszins is
verzekerd.
3. Het plan met bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage te
leggen op het gemeentehuis met de
mogelijkheid voor belanghebbenden
met verschoonbare redenen, om
beroep aan te tekenen.

12.

Vaststelling bestemmingsplan ‘De
Vlonder West fase 3, Boekel’

1. Het bestemmingsplan "De Vlonder GZ
West fase 3, Boekel" gewijzigd vast
te stellen ten opzichte van het in
officiële procedure gebrachte
ontwerpbestemmingsplan. De
wijziging betreft het beperkt inkorten
van het bouwblok in het
noordoosten van het plangebied in
verband met de ligging van een
ondergrondse leiding.
2. Te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is.
Commissie GZ d.d. 19-6-2012
Raad d.d. 28-6-2012

6.

1ste aanpassing administratieve en
technische
uitvoeringsvoorschriften
naamgeving en nummering

Het uitvoeringsvoorschrift Artikel 2, lid
GZ
3: “Huisletters worden toegekend als
kleine letter. (...) Bij het toekennen van
huisnummertoevoegingen worden
minimaal twee karakters toegekend
waarvan het eerste karakter altijd een
hoofdletter T is, gevolgd door een cijfer
(nummer van het chalet of
appartement)” aanvullen met de tekst:
“Wanneer er sprake is van een adres
met een huisletter én een
huisnummertoevoeging komt het eerste
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karakter van de
huisnummertoevoeging, hoofdletter T,
te vervallen.”

3

