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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 51,
d.d. 18 december 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.
11 december 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
11 december 2012 vaststellen.

BO

2.

Briefadressen in de GBA

Het vaststellen van beleidsregels met
BO
betrekking tot briefadressen in de GBA.

3.

Beslissing op bezwaar tegen
evenementenvergunning voor het
schieten met carbid op 31-12-12

Het bezwaar ongegrond verklaren en
de evenementenvergunning voor het
schieten met carbid op 31-12-12 op het
terrein van Doele Willem III aan de
Waterval 8 in Boekel in stand te laten.

4.

Verzoek RK EHBO vereniging Sint a. De jeugd EHBO 2013 te vergoeden. BZ
Lidwina
b. Dit middels bijgevoegde brief
voorleggen aan RK EHBO
vereniging Sint Lidwina.

5.

Digitaal Marktplein

a. Het initiatief nemen voor het
BZ
opzetten van een regiegroep waarin
o.a. wethouder en ambtenaar
vertegenwoordigd zijn
b. Uitwerken en opleveren van een
digitaal marktplein aan de hand van
plan van aanpak regiegroep

6.

Vaststellen ROEB-lijst voor het
bepalen van bouwkosten voor
2013

Vaststellen van de ROEB-lijst ten
behoeve van het bepalen van de
bouwkosten voor 2013

BO

GZ
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7.

Verzoek tot verlenging
Bestuursovereenkomst
‘Handhaving Omgevingsrecht’

De looptijd van de huidige
GZ
bestuursovereenkomst van 29 juni 2007
onder gelijkblijvende overige condities
stilzwijgend te verlengen tot 1 januari
2014, of zoveel eerder als
bovengenoemd Bestuurlijk Platform
Omgevingsrecht operationeel zal zijn.

8.

Omgevingsvergunning Donkstraat 1.
24, het realiseren van een
dakopbouw

2.

GZ
De omgevingsvergunning voor de
activiteit ‘handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening’ te
verlenen voor de dakopbouw op
de woning aan de Donkstraat 24 te
Boekel, middels toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2º van de Wabo
(buitenplanse kleine afwijking).
Bij de integrale herziening van het
komplan juiste aanduidingen op het
perceel te leggen die
overeenstemmen met de feitelijke
situatie.

9.

Opstarten procedure ontwerp
bestemmingsplan Telefoonstraat
39 - 2012

GZ
Het college besluit om
a. Het ontwerp bestemmingsplan
“Telefoonstraat 39 – 2012” in
procedure te brengen en ter inzage
te leggen voor zienswijzen;
b. Het ontwerp bestemmingsplan
ongewijzigde aan de gemeenteraad
aan te bieden indien er geen
zienswijzen worden ingediend;
c. de exploitatie- en
planschadeovereenkomsten
behorende bij bestemmingsplan
“Telefoonstraat 39” van 26 mei 2011
van toepassing te verklaren.

10.

Beslispunten RRO januari 2013
inzake landschappelijke
kwaliteitsverbetering

Het college besluit om
a. akkoord te gaan met de
beslispunten 1, 3 en 4.2.
b. niet akkoord te gaan met
beslispunten 2 en 4.1.
c. de beslispunten onder b. nader aan
te vullen c.q. te (laten) wijzigen in
het RRO van 10 januari 2013.

GZ

11.

Verkoop percelen pachtgrond
Venhorst

Besluiten tot verkoop van de bij
algemene inschrijving te koop
aangeboden percelen landbouwgrond

GZ
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te Venhorst aan de hoogste inschrijvers
tegen de geboden prijs en
voorwaarden.
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