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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 17, d.d. 23 april
2013
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.
16 april 2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
16 april 2013 vaststellen.

BO

2.

Jaarverslag en Jaarrekening 2012 a. Jaarstukken 2012 aannemen en ter BO
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad
b. De gemeenteraad voorstellen het
nadelig saldo ad € 1.681.000 als
volgt te dekken:
* € 200.000 opheffen van de
bestemmingsreserve Regionaal
motorcrosscentrum ‘De Peel’
* € 441.400 opheffen van de claim
op de Algemene Reserve t.b.v.
ontwikkeling ecologische
verbindingszone
* € 795.400 opheffen van de
Reserve Vaste Activa
* € 15.700 opheffen van de claim
op de Algemene Reserve t.b.v.
doorlichting/screening BTWcompensatie fonds
* € 26.500 opheffen van de claim
op de Algemene Reserve t.b.v.
digitalisering bestemmingsplannen
* € 2.000 t.l.v. de claim op de
Algemene Reserve t.b.v. ruimtelijk
beleid buitengebied
* € 200.000 t.l.v. de Algemene
Reserve.
Cie AZ d.d. 13-05-2013
Raad d.d. 23-05-2013
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3.

Aanvraag van Slachtofferhulp
Nederland voor subsidie voor het
jaar 2014

Slachtofferhulp jaarlijks een bedrag van BO
€ 0,25 per inwoner subsidie geven en
het verzoek om indexering van dit
bedrag af te wijzen.

4.

Subsidie-aanvraag Stichting Nu
recht

Stichting Nurecht geen subsidie te
verstrekken

5.

Definitief verkeersbesluit wijzigen
éénrichtingsverkeer Parkweg

Het ontwerp verkeersbesluit tot het
GZ
wijzigen van het éénrichtingsverkeer op
de Parkweg en de Bernhardstraat
definitief vast te stellen met de
toevoeging dat na afronding van de
inbreidingslocatie Centrum Oost een
verkeersbesluit genomen wordt om de
wijzingen in het éénrichtingsverkeer op
de Parkweg weer ongedaan te maken.

6.

Definitief verkeersbesluit
aanwijzen parkeerplaats voor
oplaadpunt electrische auto’s Sint
Josephplein Venhorst

Het ontwerp verkeersbesluit om voor
het oplaadpunt voor elektrische auto’s
aan het Sint Josephplein in Venhorst
één parkeerplaats te reserveren voor
gebruikers van het oplaadpunt
ongewijzigd definitief vast te stellen.

7.

Tussentijdse actualisatie
meerjaren onderhoudsplan
gemeentelijke gebouwen 20132022

GZ
a. Het vaststellen van het
geactualiseerde meerjaren
onderhoudsplan (MOP)
gemeentelijke gebouwen voor de
periode 2013-2022
b. Instemmen met het uitvoeren van
de in het plan genoemde
werkzaamheden waarbij individuele
posten daar waar nodig
overschreden kunnen worden mits
het jaarlijkse totaal bedrag niet
overschreden wordt en de extra
kosten geen beperkingen vormen
voor de geplande werkzaamheden
in de opvolgende jaren.

8.

Jaarverslag handhaving 2012

a. Het jaarverslag handhaving 2012
GZ
vast te stellen;
b. De datum van het vastgestelde
jaarverslag handhaving 2012 zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 mei
2013 aan Gedeputeerde staten
kenbaar te maken.

BO

GZ
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9.

Voorstel aanleg rioolaanpassing
en reconstructie bedrijventerrein
Kraaiendonk

1. In te stemmen met de
voorgestelde rioolaanpassingen
ter verbetering van de
hemelwaterafvoer op het oude
gedeelte van bedrijventerrein
Kraaiendonk;
2. In te stemmen om gecombineerd
met de rioolaanpassingen de
rijbaan van elementenverharding
te vervangen door een
asfaltrijbaan;
3. Van de totale kosten van
€ 180.000,- een bedrag van
€ 116.550,- ten laste van de
voorziening riolering te brengen en
€ 63.450,- ten laste van de
voorziening wegen.

GZ
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