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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 44,
d.d. 29 oktober 2013
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

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. 22 oktober
2013

De openbare besluitenlijst van de vergadering
van BenW d.d. 22 oktober 2013 vaststellen.

BO

2.

Subsidie bibliotheek
De Lage Beemden 2014

a. Subsidie toekennen ten bedrage van
€ 184.908 voor 2014.
b. Het convenant voor de Bibliotheek op
school ondersteunen.
c. De gemeenteraad hiervan op de hoogte
stellen.

BZ

3.

Raadsinformatiebrief
ontwikkelingen
Participatiewet oktober
2013

a. Kennisnemen van de raadsinformatiebrief
ontwikkelingen Participatiewet oktober
2013.
b. De raadsinformatiebrief ter kennisname
aanbieden aan de raads- en burgerleden.

BZ

TKN Commissie BZ
TKN Raad

4.

Pilot Huishoudelijke
verzorging: vaststelling
‘Verordening
maatschappelijke
ondersteuning 2014’ en
vaststelling basistarief

1. Kennis nemen van de beknopte weergave

van de pilot huishoudelijke verzorging.
2. De gemeenteraad informeren met
bijgaande Raadsinformatiebrief.
3. Intrekken van de ‘Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2012’

BZ
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4. Vaststellen van de ‘Verordening

maatschappelijke ondersteuning 2014’.
5. Vaststellen van het minimum basistarief

huishoudelijke verzorging.
Commissie BZ d.d. 04-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

5.

Aanpassen
legesberekening voor
omgevingsvergunningen
activiteit bouwen

In de tarieventabel behorende bij het voorstel
voor de legesverordening 2014 de tarieven
voor omgevingsvergunningen activiteit bouwen
te baseren op basis van bruto vloeroppervlak
en niet op basis van bouwkosten.

6.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Scheidingsweg,
paintballterrein’

1. De ingekomen vooroverlegreacties te
GZ
verwerken in het ontwerpbestemmings-plan
‘Scheidingsweg, paintballterrein’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
‘Scheidingsweg, paintballterrein’ gedurende
zes weken ter inzage te leggen op het
gemeentehuis met de mogelijkheid voor
eenieder om gedurende deze periode een
zienswijze kenbaar te maken.
3. Te verklaren dat er geen exploitatieplan
behoeft te worden opgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

7.

De grondprijzen en de
fondsen vaststellen voor
2014

a. Akkoord gaan met het voorstel de
grondprijzen voor 2014 als volgt door de
Raad te laten vaststellen:
- rijwoning / starter
€ 200
excl. BTW
- halfvrijstaand / hoekwoning
€ 230
excl. BTW
- vrijstaand / geschakelde woning € 260
excl. BTW
- bedrijfskavel
€ 135
excl. BTW
b. De fondsen voor 2014 door de Raad
ongewijzigd als volgt laten vaststellen:
- fonds bovenwijks
€ 10,-- /m²
uitgeefbaar
- fonds kunst en cultuur
€ 3,-- /m²
uitgeefbaar
- fonds groen voor rood
€ 5,-- /m²
uitgeefbaar
Voor bedrijfsterreinen is de fondsvorming
vastgesteld op 50% van bovenstaande
bedragen en bij gestapelde bouw wordt er per
woning minimaal 250 m² uitgeefbaar geteld.

GZ

GZ
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c. Akkoord gaan met het voorstel de
grondprijzen voor 2014 voor project De
Donk, fase 1 als volgt door de Raad te laten
vaststellen:
- vrijstaand
€ 240
excl. BTW
d. Akkoord gaan met het voorstel de
grondprijzen voor 2014 voor project
Peelhorst als volgt door de Raad te laten
vaststellen:
- rijwoning / starter
€ 180
excl. BTW
- halfvrijstaand / hoekwoning
€ 210
excl. BTW
- vrijstaand / geschakelde woning € 240
excl. BTW
e. Besluiten om een voorziening te vormen
van € 355.000.
Commissie GZ d.d. 03-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013
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