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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 45,
d.d. 5 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.
29 oktober 2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 29 oktober
2013 vaststellen.

BO

2.

Concept-verordening winkeltijden
gemeente Boekel 2014

a. Instemmen met de conceptverordening winkeltijden gemeente
Boekel 2014
b. De verordening winkeltijden ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad

BO

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

3.

Collegevoorstel Algemene
Plaatselijke Verordening 2014

In te stemmen met de conceptBO
Algemene plaatselijke verordening 2014
inclusief de twee bijbehorende
toelichtingen en deze ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 02-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

4.

Belastingverordeningen 2014

Ter vaststelling aan de raad voor te
leggen:
• Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffen 2014;
• Verordening op de heffing en
invordering van rioolheffing 2014;
• Verordening op de heffing en

BO
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•
•
•
•
•
•
•

invordering van graf- en
begrafenisrechten op de algemene
begraafplaatsen van de
gemeente Boekel 2014 en de
bijbehorende tarieventabel;
Verordening op de heffing en
invordering van toeristenbelasting
2014;
Verordening op de heffing en
invordering van leges 2014, de
bijbehorende tarieventabel 2014 en
de tarieven en vergoedingen
2014, die niet in belastingvorm zijn
geregeld.

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

5.

Voortzetting en intensivering van De raad voor te stellen in te stemmen
de regionale samenwerking “Naar met bijgevoegd raadsvoorstel.
een excellente AgriFood regio in
Commissie AZ d.d. 02-12-2013
Noordoost Brabant”.
Raad d.d. 12-12-2013

6.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
2014

BO

a. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid BO
2014 vast te stellen.
b. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid
2014 ter besluitvorming aanbieden
aan de Cie AZ en de gemeenteraad.
c. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid
in werking te laten treden per 1
januari 2014.
Commissie AZ d.d. 02-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

7.

Evaluatie subsidieverordening

a. Kennis nemen van de evaluatie van BZ
de subsidieverordening.
b. De evaluatie van de
subsidieverordening ter discussie
aanbieden aan de commissie
Bewonerszaken.
c. Op basis van de uitkomsten van de
evaluatie door de commissie
Bewonerszaken een tweede
wijziging van de
subsidieverordening ter
besluitvorming aanbieden aan de
raad.
Commissie BZ d.d. 04-12-2013
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8.

Raadsvoorstel tot hernieuwde
vaststelling bestemmingsplan
Burg 6, Ruimte voor Ruimte

Het college besluit om de raad voor te
GZ
stellen het bestemmingsplan “Burgt 6,
Ruimte voor Ruimte” opnieuw vast te
stellen, waarbij de tussenuitspraak van
Raad van State van 25 september 2013
in acht wordt genomen.
Commissie GZ d.d. 02-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

9.

Problematiek bomen Stenderpad

a. Kennisnemen van de problematiek
veroorzaakt door de bomen aan het
Stenderpad te Boekel.
b. Instemmen met het kappen van 25
bomen in de groenstrook aan het
Stenderpad en het omvormen van
deze groenstrook naar gras zoals
beschreven in dit voorstel.
c. Instemmen met het compenseren
van deze 25 bomen op de
uitbreidingslocatie van
Peellandschapspark
Voskuilenheuvel.

GZ

10.

Aanvulling straatnaamwetgeving
De Donk, fase 2

De aan te leggen zijweg van De
Gemeint ook te benoemen als De
Gemeint.

GZ

11.

Raadsvoorstel voor vaststelling
Het college besluit om:
beleidsregels Ruimte voor Ruimte a. de beleidsregels Ruimte voor
woningen.
Ruimte ter inzage te leggen voor
inspraak;
b. de gemeenteraad hierover te
informeren middels bijgevoegde
memo;
c. na behandeling van de
inspraakreacties en eventuele
aanpassing de gemeenteraad voor
te stellen beleidsregel “Ruimte voor
Ruimte woningen, gemeente
Boekel” vast te stellen;

GZ

TKN Commissie GZ
TKN Raad

12.

Oplossing inzake bezwaarschrift
Dennenmark 9 – aanvullende
informatie naar aanleiding van
aangehouden voorstel

1. Aanvrager schriftelijk op de hoogte
te stellen van het gemeentelijke
standpunt dat niet handhavend
opgetreden zal worden tegen de
hoogte van de ommuring van 2,06

GZ
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meter aangezien handhaving
onevenredig is tot de daarmee te
dienen belangen.
2. Aanvrager tevens schriftelijk op de
hoogte te stellen van het feit dat
indien hier in de toekomst noodzaak
toe blijkt, een herhaald verzoek om
een ommuring van 2,06 meter wel in
behandeling genomen zal worden.
3. Aanvrager te melden dat wij op
basis van mondelinge afspraken
met diens advocaat verwachten dat
hij zijn bezwaar tegen de
geweigerde omgevingsvergunning
zo snel mogelijk intrekt.

13.

Aanmeldingsnotitie m.e.r.
Schepersdijk 4a

a. Besluiten dat er geen bijzondere
omstandigheden zijn die
rechtvaardigen of noodzakelijk
maken dat bij de voorbereiding van
het besluit tot vergunningverlening
(milieu) voor de voorgenomen
oprichting van een nieuw
huisvestingssysteem in twee
bestaande legkippenstallen aan de
Schepersdijk 4a een MER moet
worden opgesteld.
b. Dit besluit kenbaar maken aan de
aanvrager middels de bij dit besluit
gevoegde conceptbeschikking.

GZ

14.

Vaststellen van het Handboek
Kabels en Leidingen

Vaststellen van het Handboek van
Kabels en Leidingen in de gemeente
Boekel.

GZ

15.

Samenwerkingsovereenkomst
GGA 2014 – 2015

1. Instemmen met de
GZ
Samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en
Vervoer regio Noordoost-Brabant,
periode 2014-2015;
2. Wethouder Van de Loo mandateren
voor het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst.

16.

Instemmen met initiatieven
Buskensstraat

1. in beginsel in te stemmen met de
voorliggende initiatieven.
2. in te stemmen met de financiële
gevolgen en dekking.
3. teneinde tot een vlotte realisatie te
komen te besluiten tot het van
toepassing verklaren van de

GZ
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coördinatieregeling op de
voorbereiding en bekendmaking van
de herziening van het
bestemmingsplan en de
behandeling van de aanvraag om
een omgevingsvergunning voor de
drie gebouwen.
Commissie GZ d.d. 03-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

17.

Nota Grondbeleid 2013

1. Vaststellen van de Nota
GZ
Grondbeleid 2013;
2. Kennisnemen van het advies Nota
Bovenwijkse Voorzieningen en
besluiten geen Nota Bovenwijkse
Voorzieningen vast te stellen maar
te verwijzen naar de Structuurvisie
Boekel 2011, deel B;
3. De volgende concrete
beleidswijzigingen voor de korte
termijn te nemen:
a. Het laten vervallen van de
wachtlijsten voor projectmatig
gebouwde woningen,
bouwgrond voor woningbouw of
bedrijfsvestiging middels
inschrijving op de centrale
inschrijflijst;
b. Criteria voor inschrijving en
toewijzing van bouwgrond en
projectmatig gebouwde
woningen en voor
bedrijfsvestigingen te laten
vervallen;
c. Het vaststellen van de
aangepaste “Algemene
voorwaarden voor de verkoop
van onroerende zaken door de
gemeente Boekel”;
d. Erfpacht toe te passen in die
situaties waar dit effectief kan
zijn;
e. 10% korting te geven op de
grondprijs in 2014 indien wordt
gekozen voor duurzaam bouwen
bij het oprichten van een nieuw
te bouwen particuliere woning;
f. 25% korting te geven in 2014 op
de leges omgevingsvergunning
activiteit bouwen voor het geheel
oprichten van een nieuw te
bouwen particuliere woning.
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Commissie GZ d.d. 03-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013
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