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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 24, d.d. 11 juni
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. 3 juni
2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 juni 2013
vaststellen.

BO

2.

Vaststellen gemeentelijke
draaiboeken rampenplan

Vast te stellen de aangepaste
draaiboeken van de processen:
• Voorlichting
• Evacuatie
• Milieu (en inzamelen besmette
waren)
• Opvang en primaire
levensbehoeften
• Centrale Registratie en Inlichtingen
Bureau (CRIB)
• Uitvaartverzorging / Post mortale
zorg
• Schade
• Nazorg
• Ondersteuning

BO

3.

Deelname aan Veiligheidsfonds
Oost-Brabant

Voor de jaren 2013 t/m 2015 € 0,25 per BO
inwoner vrij te maken voor het
Veiligheidsfonds Oost-Brabant.

4.

Regionaal Crisisplan BrabantNoord 2012

Het rampenplan van de gemeente
BO
Boekel in te trekken en het Regionaal
Crisisplan vast te stellen. Het Regionaal
Crisisplan ter kennisname aanbieden
aan de gemeenteraad.
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5.

Ontheffing verkoopvoorwaarde
woningen voor starters en
senioren 2004

Ontheffing te verlenen voor de
doorverkoop van een aantal woningen
voor starters en senioren voor 2004.

GZ

6.

Geslotenverklaring Het Goor

1. Middels bijgevoegd ontwerp
verkeersbesluit de huidige
geslotenverklaring op Het Goor in
stand te houden;
2. De handhaving op de
geslotenverklaring intensiveren.

GZ

7.

Planschadeverzoek Neerbroek
13a – besluit

1. Het verzoek van de eigenaren van
GZ
het perceel Neerbroek 13 om een
tegemoetkoming in de schade voor
de waardevermindering van hun
object op basis van het de in het
advies gegeven onderbouwing af te
wijzen.
2. Het verzoek van de eigenaren van
het perceel Neerbroek 13 a om een
tegemoetkoming in de schade voor
de waardevermindering van hun
object op basis van het de in het
advies gegeven onderbouwing af te
wijzen.

8.

Verkeersonderzoek randweg
Boekel, bepaling gemeentelijk
standpunt

a. Kennisnemen van de resultaten van GZ
het onafhankelijk onderzoek
uitgevoerd door Goudappel
Coffeng.
b. Kennisnemen van de reactie van de
klankbordgroep.
c. Vaststellen dat de uitkomst in grote
lijnen overeenkomt met het beeld uit
eerdere onderzoeken.
d. De provincie verzoeken om als
gevolg daarvan het gereserveerde
budget vrij te geven voor start van
de realisatie middels bijgaand
schrijven.
e. De raad middels bijgaande memo
op de hoogte brengen van de
resultaten en het vervolgproces.

2

