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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 4,
d.d. 21 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. 14 januari 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 14 januari 2014 vaststellen.

BO

2.

Afboeking oninbare
belastingvorderingen boekjaar
2013

Kennisnemen van de in 2013
afgeboekte belastingvorderingen

BO

3.

Functioneel Ontwerp Transitie
Jeugdzorg

Functioneel Ontwerp Transitie
Jeugdzorg voorleggen aan de
gemeenteraad

GZ

Cie BZ d.d. 12-02-2014
Raad d.d. 20-02-2014

4.

Opdrachtverstrekking aan
adviesbureau + verstrekken 1e
gedeelte lening aan Nia Domo

1. Op basis van de ontvangen offerte
opdracht verstrekken aan
adviesbureau De Wijkplaats.

BZ

Raad n.t.b.

5.

De Aa 2 - toepassing probiotica

1. Het voorliggende initiatief aan te
duiden als eerste en enige
‘pilotproject’ voor de toepassing
van probiotica in Boekel onder de
gestelde voorwaarden.
2. Het voorgaande vast te leggen in
een overeenkomst die wordt

GZ

1

AB/012461 Z/023086
gesloten met de initiatiefnemer.
3. Dit besluit te communiceren met
betrokkenen en belanghebbenden.

6.

Gedeeltelijke intrekking
bouwvergunningen De Vliegberg

Besloten wordt het voornemen tot het
GZ
intrekken van de bouwvergunningen
voor de bouw van recreatiewoningen op
het terrein de Vliegberg met
uitzondering van het deel dat betrekking
heeft op de bouw van 4 halfvrijstaande
recreatiewoningen, die reeds zijn
gebouwd, bekend te maken aan de
eigenaren.

7.

Verslag vergadering
monumentencommissie
d.d. 8 oktober 2012

Het verslag van de vergadering van de
monumentencommissie d.d. 8 oktober
2012 voor kennisgeving aan te nemen.

GZ

8.

Aanvraag omgevingsvergunning
bouw garage, Ringbaan 9 te
Venhorst

De gevraagde omgevingsvergunning
voor de activiteit ‘handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening’, ten
behoeve van de bouw van een garage
op het perceel Ringbaan 9 te Venhorst,
te verlenen (artikel 2.12, lid 1, onder a,
onder 2).

GZ

2

