AB/012057 Z/022270
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 46,
d.d. 12 november 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.
5 november 2013

De openbare besluitenlijst van de
BO
vergadering van BenW d.d. 5 november
2013 vaststellen.

2.

Bestuursrapportage 2013

De Bestuursrapportage 2013 voor
kennisgeving aannemen en ter
vaststelling aanbieden aan de
Gemeenteraad.

BO

Commissie AZ d.d. 02-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

3.

BO
Controle- & Rapportageprotocol
Het Controle- & Rapportageprotocol
Accountantscontrole Jaarrekening Accountantscontrole Jaarrekening 2013
2013
van de gemeente Boekel ter
kennisgeving aannemen en aan de
gemeenteraad aanbieden ter
vaststelling.
Commissie AZ d.d. 02-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

4.

Beëindiging ‘Convenant
1. Beëindigen van het ‘Convenant
subsidiëring basisdienst algemeen
Subsidiëring basisdienst
maatschappelijk werk’
algemeen maatschappelijk werk’
per 31 december 2013.
2. Wethouder Willems machtigen
om namens de gemeente Boekel
de overeenkomst tot beëindiging
te laten ondertekenen.

BZ
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5.

De Aa 2, Boekel: afwijking ten
behoeve van plaatsing
luchtwasser met kanaal

In principe medewerking te verlenen
aan de plaatsing van een luchtwasser
met luchtkanaal op het perceel De Aa 2
te Boekel, op basis van de
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit
artikel 33.2 uit het bestemmingsplan
‘Buitengebied 2005’ onder voorwaarde
dat:
-

-

GZ

Er een erfbeplantingsplan wordt
aangeleverd waarbij het eigendom
van verzoeker zoveel als mogelijk
c.q. gewenst wordt ingepast.
Er een erfbeplantingsovereenkomst
wordt gesloten waarin het bovengenoemde wordt vastgelegd tezamen
met de verplichting om de restant
erf-beplantingsverplichting op de
locatie moet worden ingezet op het
moment dat verzoeker een groter
bouwblok tot zijn beschikking krijgt.

6.

Voorstel inzake BP Buitengebied:
integrale herziening of
beheersverordening

Het college besluit om de organisatie
opdracht te geven een Projectplan te
maken voor een integrale herziening
van het bestemmingsplan
Buitengebied. De inventarisatie wordt
opgestart. De inhoudelijke
uitgangspunten voor het plan worden
na de verkiezingen van 2014
behandeld.

7.

Vaststelling wijzigingsplan Zijp 2-4, 1. Het wijzigingsplan “Zijp 2-4, 2012”
2012
op grond van artikel 3.6, lid 1a vast
te stellen en gedurende zes weken
ter inzage te leggen met de
mogelijkheid voor
belanghebbenden met
verschoonbare redenen om beroep
aan te tekenen.
2. Te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is.

GZ

GZ
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