AB/013024 Z/024365

1

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 15, d.d. 8 april
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
De openbare besluitenlijst van de
BO
vergadering van BenW d.d. 1 april vergadering van BenW d.d. 1 april 2014
2014
vaststellen.

2.
Kerkstraat 26 - plaatsen
verplaatsbare glaspanelen aan
veranda, gefaseerde aanvraag
omgevingsvergunning voor de
activiteit ‘handelingen met
gevolgen voor beschermde
monumenten’.

Deelvergunning te verlenen voor de
activiteit ‘handelingen met gevolgen
voor beschermde monumenten’ voor
het plaatsen van verplaatsbare
glaspanelen aan de veranda van het
gemeentelijk monument Kerkstraat 26,
onder de voorwaarden dat:

GZ

- De glaspanelen uitgevoerd worden
zonder kaders.
- De glaspanelen zoveel als mogelijk
ontspiegeld zullen worden.
- Initiatiefnemer zich zal inspannen
om de veranda zoveel mogelijk
‘open’ te houden.
- Initiatiefnemer de terrasstoelen en tafels zo min mogelijk zal ‘stapelen’.

3..

Oprichten theetuin - Statenweg 53 1. In principe medewerking te verlenen GZ
aan het oprichten van een theetuin
op het adres Statenweg 53 te
Venhorst middels het toepassen
van een buitenplanse (kleine)
afwijking, onder de volgende
voorwaarden:
- De activiteiten worden
uitgeoefend door de bewoner
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zelf en blijven kleinschalig (ter
beoordeling van de gemeente).
- Er worden hoofdzakelijk
producten aangeboden die
afkomstig zijn uit eigen streek.
- Er wordt geen alcohol
geschonken
- Parkeren dient plaats te vinden
op eigen terrein.
- Auto’s dienen uit het zicht te
worden onttrokken door middel
van extra erfbeplanting.
- De maximale openingstijden
lopen van 10.00 tot 16.00 uur.
2. Op het moment dat deze
voorwaarden worden overschreden
zal de uiteindelijk te verlenen
vergunning worden ingetrokken.
4.
Vaststelling bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening
Statenweg 35-37, Venhorst’

1. De gemeenteraad voor te stellen
om het bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening
Statenweg 35-37, Venhorst’
ongewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het in procedure
gebrachte ontwerpplan.
2. De gemeenteraad voor te stellen
om te verklaren dat er geen
exploitatieplan behoeft te worden
vastgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins
verzekerd is.

GZ

Commissie GZ d.d. 24-06-2014
Raad d.d. 03-07-2014

5.

Voortzetting procedure
bestemmingsplan Centrum-Oost.

Voorgesteld wordt
a. De insprekers op het
voorontwerpplan op de
voorgestelde wijze te
beantwoorden;
b. Kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan;
c. In te stemmen met de allonge op
de anterieure overeenkomst;
d. Het ontwerp-bestemmingsplan vrij
te geven voor publicatie;
e. De procedure hogere grenswaarde
geluid te starten.

GZ
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6.

Kadernota ODBN 2015

a. Kennis nemen van de Kadernota
GZ
2015 van de Omgevingsdienst
Brabant Noord.
b. Kennis nemen van het
adoptieadvies van de gemeenten
Bernheze en Boxmeer.
c. Niet instemmen met de Kadernota
2015, behoudens het onderdeel
BCA, omdat niet voldaan wordt aan
de gevraagde taakstellende
bezuinigingen voor 2015.
d. De als bijlage bij dit voorstel
gevoegde zienswijze, waarin wordt
aangegeven dat de gemeente
Boekel niet kan instemmen met de
Kadernota 2015 omdat de
gevraagde taakstellende
bezuinigingen voor 2015 niet
worden gerealiseerd, toesturen naar
het Dagelijks Bestuur van ODBN.
e. De raad middels een raadsmemo
informeren over het standpunt van
het college.
Raad TKN
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