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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 19, d.d. 7 mei 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.
23 april 2013

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

BO

2.

Uitbreidingsverklaring
samenwerkingsovereenkomst
Collegiale Doorlening
Buitengewoon
opsporingsambtenaren Land van
Cuijk, Boekel en Uden.

In te stemmen met de voorgestelde
uitbreidingsverklaring en deze met
terugwerkende kracht laten ingaan op
15 april 2013.

BO

3.

Visiedocument transitie jeugdzorg

Visiedocument transitie jeugdzorg, met
bijlagen, voorleggen aan de
gemeenteraad

BZ

Raad d.d. 27-06-2013

4.

Verkoop strook grond en opstarten a. Te besluiten tot verkoop van een
GZ
van de wijzigingsprocedure aan
strook grond aan Schutboom, onder
Schutboom
voorwaarden en condities zoals
aangegeven in overeenkomst.
b. De wijzigingsprocedure op te
starten nadat het ontwerp
wijzigingsplan Schutboom 5 is
aangeleverd.

5.

Inspraak en vooroverleg
voorontwerp bestemmingsplan
Boekels Ven.

a. Van de inspraakreacties en de
reacties uit het vooroverleg kennis
te nemen.
b. Deze te beantwoorden conform het
voorstel.

GZ
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c. De indieners van een
inspraakreactie van uw besluit op
de hoogte te stellen.
d. De procedure voort te zetten en het
bestemmingsplan in ontwerp ter
visie te leggen.

6.

Inspraak en vooroverleg
voorontwerp bestemmingsplan
Uitbreiding Landschapspark
Voskuilenheuvel

a. Van de reacties uit het vooroverleg
kennis te nemen.
b. Van de inspraakreacties kennis te
nemen en deze te beantwoorden
conform het voorstel.
c. Het voorontwerp hierop aan te
vullen en het bestemmingsplan in
ontwerp ter visie te leggen.

GZ

7.

Start bestemmingsplanprocedure
bestemmingsplan Centrum-Oost.

a. Instemmen met de anterieure
GZ
overeenkomst met Van Grunsven
Ontwikkeling B.V.
b. Het voorontwerp-bestemmingsplan
Centrum-Oost in het kader van de
inspraakprocedure voor eenieder ter
inzage te leggen gedurende een
periode van zes weken.

8.

Beleidslijn boerderijsplitsingen

1. Het nader te verrichten onderzoek GZ
naar het behoud van historische
boerderijen te vertalen bij de
integrale herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
2005 door alle behoudenswaardige
historische boerderijen een
aanduiding te geven en de
mogelijkheid te bieden deze
woningen onder voorwaarden te
splitsen.
2. In de tussentijd de in dit voorstel
beschreven beleidslijn te hanteren.

9.

Principeverzoek Voskuilenweg 5
te Venhorst

1. Een positief standpunt in te nemen
met betrekking tot het beëindigen
van de intensieve veehouderij op
de locatie Voskuilenweg 5 te
Venhorst en het opstarten van de
onderstaande activiteiten:
 Een caravanstalling.
 Een boerderijwinkel
(streekproducten).
 Een Bed & Breakfast.
2. Verzoeker de plannen verder uit te
laten werken, te laten verwerken in

GZ
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een voorontwerp-bestemmingsplan
en dit opnieuw voor te leggen aan
het college.

10.

Aanbesteding bouwrijp maken De
Donk, fase 2

GZ
a. Het werk “Bouwrijp maken De
Donk, fase 2, deel 1” wordt gegund
aan Aannemingsbedrijf Jan Selten
BV te Uden voor een aanneemsom
van
€ 276.200,- excl. BTW. Het werk
wordt gestart op maandag 13 mei
2013;
b. De kosten € 276.200 vermeerderd
met 10% onvoorzien als
werkkapitaal te dekken uit de
exploitatie “De Donk, fase 2”.
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