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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 13, d.d. 25 maart
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. 18 maart 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 18 maart 2014 vaststellen.

BO

2.

Aangepast voorstel vervanging
kleedlokalen Boekel Sport

a. Een bedrag ad. € 361.500 voor de BZ
nieuwbouw van negen
kleedlokalen, één
scheidsrechterslokaal en
bergruimte bij Boekel Sport
beschikbaar stellen en dit bedrag
activeren en in 40 jaar afschrijven.
Tevens de boekwaarde ad. € 1.644
als extra afschrijving in 2014
meenemen.
b. Deze bijdrage alleen beschikbaar
stellen onder de voorwaarde dat
vóór aanvang van de
bouwwerkzaamheden nieuwe
gebruiksovereenkomsten zijn
ondertekend zodat het BTWvoordeel op de nieuwbouw behaald
wordt.
c. Op basis van de
afwijkingsbevoegdheid van het
college en de benoemde
argumenten afwijken van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de gemeente Boekel en een
Boekels bouwteam de uitvoering
van de nieuwbouw laten verzorgen.
Raad d.d. 26-03-2014
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3.

Gastouderopvang

a.

b.

Kennis nemen van de brief van
Minister van SZW inzake
gastouderopvang
De raad hiervan op de hoogte
stellen

BZ

4.

Plaatsing tijdelijke woonunit,
Beatrixlaan 50

1. Medewerking te verlenen aan de
GZ
plaatsing van de tijdelijke woonunits
op het perceel Beatrixlaan 50,
conform de aanvraag die ingediend
is.
2. De eenmalige kosten voor
medewerking ad € 500,00 niet in
rekening te brengen.

5.

Legalisatieverzoek voor illegale
bouwactiviteiten en –werken aan
Heiderik 11

GZ
Het college besluit om:
a. De overtreder per direct en
schriftelijk op te dragen de
gebouwde houtopslag buiten het
geldende bouwvlak te verwijderen
en verwijderd te houden op straffe
van oplegging van een dwangsom;
b. Geen medewerking te verlenen aan
legalisatie van het gebouwde
bijgebouw aan Heiderik 11 te
Boekel en overtreder op te dragen
het in overeenstemming met de
regels van het bestemmingsplan te
brengen en te houden;
c. Overtreder schriftelijk mee te delen
dat toevoeging van woningen ter
plaatse uitgesloten is en dat
mantelzorg alleen wordt toegestaan
als er concreet sprake is van een
zorgbehoefte.
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