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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 42, d.d. 16 oktober
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.
9 oktober 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 9 oktober
2012 vaststellen.

BO

2.

Nieuw voorstel Anti
Discriminatievoorziening van
Lumens groep

In te stemmen met het nieuwe
voorstel wat bestaat uit een
basistarief en daarnaast afrekenen
per uur (bij meer dan zes uur aan
afname)

BO

3.

Beslissing op bezwaarschrift
evenementenvergunning
motorcross en ontheffing zwak
alcoholische drank bij
motorcrosswedstrijden van 13 t/m
15 juli 2012

Het bezwaar tegen de
BZ
evenementenvergunning motorcross
en ontheffing zwak alcoholische drank
bij motorcrosswedstrijden van 13 t/m
15 juli 2012 ongegrond te verklaren.

4.

Herinrichting groenvoorziening
St. Agathaplein Boekel

a. Instemmen met de in dit voorstel
GZ
beschreven plannen voor
herinrichting/renovatie van de
groenvoorziening op en nabij het
St. Agathaplein in Boekel.
b. IBN facilitair opdracht geven om
deze werkzaamheden uit te
voeren voor een bedrag van €
19.200 en deze kosten te dekken
zoals in dit voorstel is beschreven.

5.

De ‘Brabantse Groene
Routekaart’

Akkoord gaan met de ‘Brabants
Groene Routekaart’ om te komen tot

GZ
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een toename van elektrische en op
groengas rijdende voertuigen in onze
regio.

6.

SVN Starterslening

GZ
a. Instemmen met het
aanbieden van de SVN
Starterslening in de
gemeente Boekel onder de
in dit voorstel genoemde
(rand)voorwaarden.
b. De (ambtelijke) organisatie de
opdracht geven om de
Modelverordening VROM
Starterslening om te vormen naar
een verordening voor de
gemeente Boekel en deze
verordening ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.

7.

Vaststelling bestemmingsplan
Mr. van Hooffstraat 11, Boekel

1. De gemeenteraad voor te stellen
om het bestemmingsplan “Mr.
van Hooffstraat 11, Boekel”
ongewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het in officieel in
procedure gebrachte ontwerp.
2. De gemeenteraad voor te stellen
om te verklaren dat het
kostenverhaal anderszins
verzekerd is aangezien er met
verzoeker een exploitatie- en
planschadeovereenkomst
gesloten zijn.
Commissie GZ d.d. 04-12-2012
Raad d.d. 13-12-2012

GZ

8.

Verslag vergadering
monumentencommissie
d.d. 25 juni 2012

Het verslag van de vergadering van
de monumentencommissie d.d. 25
juni 2012 voor kennisgeving aan te
nemen.

GZ
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