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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 46 ,
d.d. 13 november 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.
6 november 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
6 november 2012 vaststellen.

BO

2.

Verbouwing entree/hal
gemeentehuis

a. In te stemmen met het plan zoals
dat door Marianne Schepers is
uitgewerkt;
b. Opdracht gunnen aan ‘Mathijs van
den Broek Timmerbedrijf’;
c. Kosten dekken uit het hiervoor
bestemde budget (5100624343938);
d. Verbouwing uitvoeren in de periode
1 t/m 27 december 2012;

BO

3.

Normtijden HBH 2013

1.

BZ

2.

4.

Meerjarenovereenkomst VVV
Noordoost-Brabant 2013-2017

De bijgevoegde ‘Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning
2013’ vaststellen en daarmee ook
de nieuwe normtijden HBH.
De ‘Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning
2013 in laten gaan op 1 januari
2013.

a. Instemmen met de u voorliggende
meerjarenovereenkomst VVV
Noordoost-Brabant
b. Het bedrag € 4.186,25 beschikbaar
stellen voor de periode 2013-2017.
c. Over het onderhoud van de
routenetwerken afzonderlijke

BZ

1
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afspraken maken.

5.

De grondprijzen en de fondsen
vaststellen voor 2013

a. Akkoord gaan met het voorstel de
GZ
grondprijzen voor 2013 als volgt
door de Raad te laten vaststellen:
- rijwoning / starter
€ 200 excl. BTW
- halfvrijstand / hoekwoning
€ 230 excl. BTW
- vrijstaand / geschakelde woning
€ 275 excl. BTW
- bedrijfskavel
€ 135 excl. BTW
b. De fondsen voor 2013 door de
Raad ongewijzigd als volgt laten
vaststellen:
- fonds bovenwijks € 10,-- / m²
uitgeefbaar
- fonds kunst en cultuur € 3,-- / m²
uitgeefbaar
- fonds groen voor rood € 5,-- / m²
uitgeefbaar
Voor bedrijfsterreinen is de
fondsvorming vastgesteld op 50% van
bovenstaande bedragen en bij
gestapelde bouw wordt er per woning
minimaal 250 m² uitgeefbaar geteld.
Cie GZ d.d. 4-12-2012
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