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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 6, d.d. 4 februari
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.
28 januari 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 28 januari
2014 vaststellen.

BO

2.

Inzet extra middelen voor
armoedebestrijding en
schuldenproblematiek
zogenoemde "Klijnsma-gelden"
2013

a. De extra middelen voor
armoedebestrijding en
schuldenproblematiek 2013
€ 3.417 als volgt verdelen:
- Eenmalig € 500 beschikbaar
stellen voor Stichting “De
Wensboom”.
- Eenmalig € 500 beschikbaar
stellen voor Stichting “De
Kledingbank Gemert
en omstreken”.
- Eenmalig € 2.417 beschikbaar
stellen voor Stichting “Leergeld
Gemert-Bakel
en omstreken”.

BZ

3.

Algemene subsidieverordening
2014 Gemeente Boekel

a) De ‘Algemene
subsidieverordening 2014
gemeente Boekel’ vaststellen.
b) Het aangepaste
‘Aanvraagformulier subsidie’
vaststellen.

BZ

Commissie BZ d.d. 12-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014
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4.

Collegebesluit ontheffing voor
uitbreiding zorgboerderij MEMO
aan Neerbroek 23c

Het college besluit om:
1) De aangevraagde
omgevingsvergunning voor
verbouwing van zorgkwekerij
MEMO te beschouwen als een
“kruimelgeval”, zoals bedoeld in
artikel 2.12, lid 1a, sub 2 van de
Wabo en de vergunning als volgt af
te handelen:
a) Het ontwerp van de ontheffing
wordt ter inzage gelegd voor
zienswijzen;
b) Indien:
i) er zienswijzen komen de
omgevingsvergunning
opnieuw aan het college
voor te leggen;
ii) er geen zienswijzen komen
de omgevingsvergunning
verder als reguliere
omgevingsvergunning af te
handelen en uiteindelijk te
beschikken.

GZ

5.

Verbouwing bedrijfswoning
De Vlonder 8 te Boekel

De omgevingsvergunning voor het
verbouwen van een vrijstaande
(bedrijfs) woning aan de Vlonder 8 te
Boekel te verlenen middels toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2 van de Wabo.

GZ

6.

Brief naar provincie over regionale Bijgevoegde (concept) brief toe te
woningbouwafspraken
zenden aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant.

GZ

7.

Voornemen tot aanwijzing
boerderij Arendnest 16 tot
gemeentelijk monument

De officiële procedure op te starten om
het object Arendnest aan te wijzen tot
gemeentelijk monument op basis van
de opgestelde redengevende
beschrijving.

GZ

8.

Uitvoeringsprogramma
handhaving 2014

a. Het uitvoeringsprogramma
GZ
handhaving ruimtelijke ordening,
bouwen&wonen, milieu en
APV/DHW vast te stellen;
b. De organisatie de opdracht te geven
met de ODBN afspraken te maken
om de handhaving binnen het
gestelde budget van € 95.000,-- uit
te voeren.
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c. De datum van het besluit van dit
uitvoeringsprogramma zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vóór 1
februari 2014 aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant bekend
te maken;
d. Het vastgestelde
uitvoeringsprogramma ter
kennisname naar de raad te sturen.
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