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Openbare |sluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 24, d.d. 12 juni
2012
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
Secr. ..
- ' X Overeenkomstig advies Z
urg. In Besluit <.
/
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
Afwezig:
P.M.J.H. Bos, burgemeester.
A.F'. Onde-er |sluit sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. 4 juni vergadering van BenW d.d. 4 juni 2012
2012 vaststellen.
2. Jaarrekening 201 1, begroting De gemeenteraad adviseren om BO
2013 en de meerjarenbegroting al In te stemmen met de jaarrekening
BHIC 201 1 van het Brabants Historisch
Informatie Centrum;
b) In te stemmen met het voorstel om
het batig saldo van de rekening van
baten en Iasten over 2011 ad
f 2.312,- toe te voegen aan de
algemene reserve van het BHIC;
c) In te stemmen met de begroting
2013 en de meerjarenbegroting
2014-2016
Raad d.d. 28-06-2012
3. Aangepast Besluit Aangepast Besluit inzake GZ
Grondbedrijfrappoëage 2012 grondbedrijfrappodage 2012 ter
beslui|orming aanbieden aan de Raad.
Bij beslispunt e. de passage ù'voor 2012
en 2013'' vervangen door 'ûvanaf 1 juli
2012 t/m 31 december 2013''
Commissie GZ d.d. 19-06-2012
Raad d.d. 28-06-2012
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4. Principeverzoek Koekoeksbloem De benodigde omgevingsvergunning GZ
45, afwijzen maximaal toegestane handelen in strijd met de regels van de
bouwhoogte ruimtelijke ordening voor het realiseren
van een woning op het perceel
Koekoeksbloem 45 te Venhorst, in
principe te weigeren vanwege strijd met
de maximaal toegestane bouwhoogte
van 8 meter.
5. Verslag vergadering Het verslag van de vergadering van de GZ
monumentencommissie monumentencommissie d.d. 2 april
d.d. 2 april 2012 2012 voor kennisgeving aan te nemen.
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