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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 3, d.d. 14 januari
2014
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,
H. van Zutven

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
sectordirecteur

Afwezig:

J. Marcic,

secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
7 januari 2014 vaststellen.

BO

2.

Beleid officier van dienst
bevolkingszorg

In te stemmen met de voorgestelde
beleidslijn voor het doen van uitgaven
door de officier van dienst
bevolkingszorg.

BO

3.

Programma Brabant Veiliger 2011- Het uitvoeringsprogramma 2014 van
2014, uitvoeringsprogramma 2014 het programma Brabant Veiliger 20112014 voor kennisgeving aannemen

BO

4.

Regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Brabant-Noord
2013

In te stemmen met het Regionaal
crisisplan Veiligheidsregio BrabantNoord 2013

BO

5.

Budgetsubsidie alcoholvrije
uitgaanslocatie 12 t/m 17 jarigen
Boekel

a. Kennisnemen van het project Back BZ
Stage waarbij 10x per jaar een
alcoholvrij feest wordt
georganiseerd in Café Salut
b. Instemmen met het verstrekken van
een budgetsubsidie á €2.000,- aan
Vereniging The Basement voor de
opstartkosten van Back Stage in
2014
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6.

Raadsinformatiebrief regionaal
arbeidsmarktprogramma 5*
Noordoost-Brabant Werkt!

a.

b.

Kennisnemen van bijgaande
BZ
raadsinformatiebrief over 5*
Noordoost-Brabant Werkt!.
De raadsinformatie ter kennisname
aanbieden aan de raads- en
burgerleden.

Tkn Cie BZ d.d. 12 februari 2014

7.

Harmonisatie verordeningen Wet
werk en bijstand (WWB)

a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.

De Afstemmingsverordening WWB, BZ
Bbz, IOAW en IOAZ 2014
vaststellen.
De Reïntegratieverordening Wet
werk en bijstand 2014 vaststellen.
De Toeslagenverordening Wet
werk en bijstand 2014 vaststellen.
De Verordening
Langdurigheidstoeslag Wet werk en
bijstand 2014 vaststellen.
De Afstemmingsverordening WWB,
IOAW, IOAZ en Bbz 2013
intrekken.
De Reïntegratieverordening WWB,
IOAW en IOAZ 2011 intrekken.
De Verordening Premiebeleid
WWB 2004 intrekken.
De Toeslagenverordening Wet
werk en bijstand 2012 intrekken.
De Verordening
Langdurigheidstoeslag 2012
intrekken.

Cie BZ d.d. 12 februari 2014
Raad d.d. 20 februari 2014

GZ

8.

Aan de Loop (ong.) – omzetting
twee geschakelde woningen naar
één geschakelde

In principe medewerking te verlenen
aan de bouw van één
‘aaneengebouwde’ woning aan de Aan
de Loop, middels een buitenplanse
afwijking op grond van artikel 2.12, lid
1, sub a 2 van de Wabo. Dit onder
voorwaarde dat de woning slechts in
twee lagen wordt uitgevoerd.

9.

Huurovereenkomst speeltuin De
Donk

Een huurovereenkomst voor een
GZ
periode van 10 jaar aangaan met
Stichting de Speeltrein voor het perceel
kadastraal bekend gemeente Boekel,
sectie M, nummer 1232 (ged.) gelegen
tussen Wollegras en De Gemeint in
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plan De Donk in Boekel, tegen een
symbolische huur van € 1,- per jaar ten
behoeve van het verkrijgen van
subsidie voor de realisatie van een
speeltuin aldaar.

10.

Principeverzoek voor herzien
bestemmingsplan voor het
herbouwen van de boerderij De Aa
5

Het college besluit om in principe
GZ
medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplanprocedure voor het
herbouwen van de boerderij aan De Aa
5. Hiervoor worden de voorwaarden
opgelegd, zoals in dit advies
opgenomen.

11.

Jaarverslag werkzaamheden
monumentencommissie 2013

Het jaarverslag van de werkzaamheden GZ
van de monumentencommissie over het
jaar 2013 voor kennisgeving aan te
bieden aan de gemeenteraad.
Cie GZ d.d. 11 februari 2014
Raad d.d. 20 februari 2014

12.

Raadsvoorstel voor behandeling
zienswijzen en vaststelling
bestemmingsplan “Zandhoek 7-9,
Boekel”

Het college besluit om het bijgevoegde GZ
raadsvoorstel voor de behandeling van
de ingediende zienswijzen en het
vaststellen van het bestemmingsplan
“Zandhoek 7-9, Boekel” voor te leggen
aan de gemeenteraad. Het college gaat
tevens akkoord met de aanvullende
overeenkomst tussen partijen.
Cie GZ d.d. 11 februari 2014
Raad d.d. 20 februari 2014
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