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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 38,
d.d. 18 september 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 september 2012

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

BO

2.

Conversie van brongegevens door a. Verklaren dat de door BSOB
BSOB
gehanteerde handelwijze bij de
controle van de bron- en
conversiebestanden de instemming
van de gemeente heeft.
b. De directeur ondersteuning &
publieksdiensten toestemming
verlenen om de verklaring
hieromtrent af te wikkelen en te
ondertekenen.

3.

Bevindingen Waarderingskamer
inzake uitvoering Wet-WOZ door
BSOB

Bijgevoegd memo inzake de
BO
‘bevindingen van de Waarderingskamer
betreffende de uitvoering van de WetWOZ door BSOB’, ter kennisgeving
aanbieden aan de gemeenteraad.

4.

Memo verlenging exploitatie- en
huurovereenkomst SBB

Bijgevoegde memo inzake de
BZ
verlenging van de exploitatie- en
huurovereenkomst met SBB doorsturen
aan de raad- en burgerleden.

5.

Brabantse Verkeersveiligheidsplan De Raad- en Burgerleden informeren
2012 – 2016
over het Brabants
Verkeersveiligheidsplan 2012 – 2016
middels bijgevoegde Memo.

BO

GZ
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6.

Tijdelijke bewoning bijgebouw
Mezenlaan 18

1. De beleidsregels voor het plaatsen
van tijdelijke
woonruimtevoorzieningen ook van
toepassing te verklaren op tijdelijke
bewoning van bijgebouwen.
2. Met verzoekers een overeenkomst
aangaan waarin geregeld wordt dat
het bijgebouw na gereedkomen
van de bouw van de woning en
uiterlijk na twee jaar, ontmanteld
wordt. Ontmantelen betekent in dit
geval dat het toilet en de douche
verwijderd worden.
3. Principemedewerking te verlenen
aan de tijdelijke bewoning van het
bijgebouw op het perceel
Mezenlaan 18.

GZ

7.

Huisvesting Gilde (Statenweg 4a)

Geen medewerking te verlenen aan het GZ
huisvesten van het Gilde in een nog op
te richten clubgebouw op het perceel
Statenweg 4a te Boekel.
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