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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 8, d.d. 18 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,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
11 februari 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 11 februari
2014 vaststellen.

BO

2.

Verplichte elektronische
bekendmaking van algemeen
verbindende voorschriften

Te besluiten tot deelname aan
BO
elektronische bekendmaking van
algemeen verbindende voorschriften via
de Gemeenschappelijke Voorziening
Officiële Publicaties (GVOP).

3.

Verordening BRP

Het college besluit de Gemeenteraad
BO
voor te stellen de Verordening
Basisregistratie Personen (BRP) vast te
stellen.
Raad 26-03-2014

4.

Concept-kadernota 2015
a. De gemeenteraad voor te stellen
Regionaal Veiligheidshuis Maas &
een positieve zienswijze te geven
Leijgraaf
op het concept-beleidskader 2015
van de stichting Regionaal
Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf
b. Kennis te nemen van de notitie ‘De
Veiligheidshuizen Oost-Brabant’.

BO

Commissie AZ d.d. 10-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

5.

Niet instemmen met de kadernota
BHIC 2015 en de voorgestelde

Het bijgevoegde raadsvoorstel en
concept-raadsbesluit aan de raad

BO
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korting van 5% in 2015 die oploopt aanbieden voor zijn vergadering van 26
tot 9% in 2017 als uitgangspunt
maart 2014.
blijven hanteren.
Commissie AZ d.d. 10-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

6.

Eerste wijziging van de
mandaatregeling 2014

Onder intrekking van het
BO
mandaatregister van 1 januari 2014 de
eerste wijziging van het
mandaatregister 2014, met
terugwerkende kracht tot 6 januari 2014
vaststellen

7.

Preventie- en handhavingsplan
Alcohol 2014-2016 Gemeente
Boekel

a. Kennis nemen van het Alcohol
BZ
Preventie- en handhavingsplan
2014-2016 gemeente Boekel
b. Het Alcohol Preventie- en
Handhavingsplan 2014-2016
gemeente Boekel ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad
Commissie BZ d.d. 12-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

8.

Kadernota Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant 2015

a. De gemeenteraad voorstellen een
positieve zienswijze te geven op de
Kadernota 2015 van het
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
b. De kadernota
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant 2015 met bijbehorend
raadsvoorstel en concept
raadsbesluit ter instemming aan te
bieden aan de gemeenteraad.

BZ

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

9.

Voorjaarsnota 2015 GGD Hart
voor Brabant

1. Een positieve zienswijze te geven
BZ
over de inhoudelijke koers van de
Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor
Brabant
2. Het bestuur van de GGD verzoeken
in haar begroting 2015 te komen tot
een bezuiniging van 5% op de
inwonersbijdrage waarbij
gefundeerd wordt aangegeven hoe
deze zal worden gerealiseerd
3. De inwonersbijdrage met ingang
van 2015 verhogen met € 0,19 per
inwoner ten behoeve van bestrijding

2

AB/012671 Z/023676
infectieziekten.
4. De voorjaarsnota GGD Hart voor
Brabant 2015 ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 12-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

10.

Beleidskader 2015 Regionaal
Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten (RBL BNO)

Beleidskader 2015 RBL BNO
BZ
voorleggen aan gemeenteraad. Daarbij
de raad voorstellen een zienswijze in te
dienen met betrekking tot de
voorgenomen bezuinigingen, in
afwijking van het voorstel van het AB;
5% in 2015, 8% in 2016 en 9%in 2017.
Commissie BZ d.d. 12-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

11.

Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer Brabant Noordoost
(Regiotaxi)

De raad middels bijgevoegd
concept raadsvoorstel voorstellen:
1. In te stemmen met de wijziging
Gemeenschappelijke Regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer
Brabant Noordoost
2. Het college van Burgemeester en
wethouders toestemming verlenen
om de wijziging
Gemeenschappelijke Regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer
Brabant Noordoost aan te gaan.

GZ

Commissie GZ d.d. 11-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

12.

Concept Kadernota 2015
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief vervoer
Brabant Noordoost (Regiotaxi)

De raad middels bijgevoegd concept
GZ
raadsvoorstel voorstellen in te stemmen
met de concept Kadernota 2015 van de
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost.
Commissie GZ d.d. 11-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

13.

Definitief besluit gedeeltelijke
intrekking bouwvergunningen De
Vliegberg

Besloten wordt:
GZ
a. De bouwvergunningen voor de
bouw van recreatiewoningen op het
terrein De Vliegberg in te trekken
met uitzondering van het deel dat
betrekking heeft op de bouw van 4

3

AB/012671 Z/023676
halfvrijstaande recreatiewoningen,
die reeds zijn gebouwd.

14.

Principeverzoek tot het
bestemmen van een
seniorenwoning aan de
Burgemeester Ottowstraat (ong.)
te Boekel

1. In principe te verklaren niet
negatief te staan ten opzichte van
het toevoegen van een
seniorenwoning aan de
Burgemeester Ottowstraat (ong.) te
Boekel.
2. Pas een definitief standpunt in te
nemen omtrent de wenselijkheid op
het moment dat er meer
duidelijkheid bestaat over de
uitkomst van de discussie die
momenteel met de provincie
gevoerd wordt omtrent de
woningbouwaantallen.

GZ

15.

Initiatief Ecodorp Boekel

a. Kennisnemen van het initiatief
GZ
Ecodorp Boekel.
b. De intentie uitspreken om
Coöperatie Ecodorp Boekel daar
waar mogelijk te faciliteren en
gedurende een periode van vijf jaar
gebruik te laten maken van het
terrein van het plan De Run tegen
een jaarlijkse vergoeding van
€ 6.000.
c. Als uitgangspunt hanteren dat de
gronden worden overgenomen
tegen de dan geldende boekwaarde
(per 1 januari 2019 is de fictieve
boekwaarde € 6.000.000).
d. Deze intentie en de voorwaarden
die hieraan verbonden zijn
formaliseren door het, na
instemming van de gemeenteraad,
aangaan van een
gebruiksovereenkomst.
e. Instemmen met het verzoek tot het
opnemen van het project Ecodorp
Boekel in de 9de tranche van de
Crisis en herstelwet als innovatief
experiment en dit besluit per brief
mededelen aan het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
f. Bijgaand voorstel aan de raad aan
te bieden om:
1. In beginsel in te stemmen met
het voorliggende initiatief
Ecodorp Boekel.
2. In te stemmen met de financiële
gevolgen en dekking.
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Commissie GZ d.d. 11-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

16.

Collegevoorstel (aangevuld):
1. Kennis te nemen van de Nota van
Inspraak inzake de ontwerpnota
Gemeentelijke archeologiebeleid
ter vaststelling naar gemeenteraad
archeologie gemeente Boekel.
2. De Nota van Inspraak te wijzigen
wat de reactie op de ingekomen
inspraakreactie van de ZLTO
betreft, door voor de gebieden met
een middelhoge
verwachtingswaarde een diepteondergrens van 50 centimeter te
hanteren.
3. Het op basis van de Nota van
Inspraak gewijzigde
archeologiebeleid ter vaststelling
voor te leggen aan de
gemeenteraad.

GZ

Commissie GZ d.d. 11-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

17.

Zienswijzeverzoek
Veiligheidsregio Brabant-Noord
omtrent Beleidskader 2015

De gemeenteraad voor te stellen om in BO
te stemmen met het Beleidskader 2015
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
onder voorwaarde dat:
1. Er uitvoering wordt gegeven aan de
reeds eerder opgelegde
bezuinigingstaakstelling te weten
een bezuiniging van 5 % in 2015 ten
opzichte van het jaar 2014 naar 8%
in 2016 en uiteindelijk naar 9% in
het jaar 2017.
2. Aan de gemeenteraden voldoende
tijd wordt geboden om hun
zienswijze uit te spreken over de
bezuinigingsvoorstellen die uit de
Bestuursconferentie komen en aan
het AB worden voorgelegd;
3. De eerdere ombuigingstaakstelling
van het MVSO-traject wordt
definitief en structureel verwerkt in
het Beleidskader 2015 en dus ook
in de Programmabegroting 2015 en
volgende jaren.
Commissie AZ d.d. 10-03-2014
Raad d.d. 26-03-2014

5

