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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 28,
d.d. 10 juli 2012
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

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. 3 juli
2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 juli 2012
vaststellen.

BO

2.

Opinienota kwijtscheldingsbeleid
BSOB

a. Instemmen met de voorstellen a. tot
en met e. uit de opinienota
kwijtscheldingsbeleid BSOB.
b. Niet instemmen met voorstel f. uit de
Opinienota kwijtscheldingsbeleid
BSOB zijnde; ‘bij de
kwijtscheldingsregeling rekening
houden met de kosten voor
kinderopvang’.

BZ

3.

Visie Transitie AWBZ

Instemmen met de Visie Transitie AWBZ BZ
Commissie BZ d.d. 26-09-2012
Raad d.d. 04-10-2012

4.

Stand van zaken Transitie AWBZ

1.

2.

3.

Stoppen met de voorbereidingen
voor de uitvoering van Begeleiding
voor het jaar 2013.
De voorbereidingen voor de
totstandkoming van een
gemeentelijke visie voort te zetten
om te komen tot een goede
uitvoering van Begeleiding onder de
Wmo, naar verwachting vanaf 2014.
Op basis van bijgaande memo de
gemeenteraad en Wmo Adviesraad
informeren.

BZ
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Commissie BZ t.k.n.
Raad t.k.n.

5.

Pilot textielinzameling

a. Kennisnemen van bijgaande
raadsmemo “Pilot textielinzameling”.
b. Bijgaande raadsmemo “Pilot
textielinzameling ter informatie
aanbieden aan de gemeenteraad.

BZ

6.

Ondertekening Lokale
Klimaatagenda

1. In te stemmen met het inschrijven
van de gemeente Boekel als
deelnemer aan de Lokale
Klimaatagenda voor de volgende
vier speerpunten:
- bestaande woningen en
gebouwen energiezuiniger
maken;
- groen gas en elektrisch
vervoer;
- lokale duurzame economie;
- lokale duurzame energie
productie.
2. In te stemmen met het inschrijven
van het RMB als deelnemer van de
Lokale Klimaatagenda op dezelfde
vier speerpunten.

GZ

7.

Ontwerpbestemmingsplan
“Mr. van Hooffstraat 11, Boekel”

1.

GZ

2.

Na ondertekening van bijgevoegde
overeenkomst door verzoeker het
bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan “Mr. van
Hooffstraat 11, Boekel” in officiële
procedure te brengen.
Te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is op het
moment dat de anterieure
overeenkomst ondertekend is.

8.

Verslag vergadering
monumentencommissie
d.d. 21 mei 2012

Het verslag van de vergadering van de
GZ
monumentencommissie d.d. 21 mei 2012
voor kennisgeving aan te nemen.

9.

Verzoek om medewerking aan
boerderijsplitsing Gemertseweg 1
te Boekel

1.

In principe medewerking te verlenen GZ
aan het splitsen van de
woonboerderij aan de Gemertseweg
1 te Boekel. Verzoeker zal hierbij
wel nog aan moeten tonen dat hij
aan alle vereisten voldoet en zal
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2.

10.

Collectief inkooptraject
zonnepanelen voor burgers en
bedrijven

tekeningen aan moeten leveren
waaruit blijkt dat de
cultuurhistorische waarden van de
woning gewaarborgd zijn.
Vervolgens zal er een
voorontwerpwijzigingsplan moeten
worden aangeleverd.
Alvorens definitief medewerking
wordt verleend met verzoeker in
overleg te treden over de in rekening
te brengen exploitatiebijdrage.

a. Kennisnemen van het collectief
GZ
inkooptraject voor zonnepanelen dat
R&R Duurzaam bv uit Gemert wil
gaan opstarten in de gemeente
Boekel.
b. Instemmen met het faciliteren van dit
initiatief door middel van het
beschikbaar stellen van een ruimte
voor het houden van een tweetal
informatieavonden en ondersteuning
bij de communicatie.
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