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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 18, d.d. 29 april
2014
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
secretaris.

Afwezig:

H.A.J. Willems,

wethouder.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 22 april 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 22 april 2014 vaststellen.

BO

2.

Organisatie en inkoop
cliëntondersteuning in 2015

1. Instemmen met de regionale en
lokale uitgangspunten en keuzes
met betrekking tot
cliëntondersteuning in 2015.
2. Hiervoor 85% van het te
verwachten budget voor 2015 te
besteden aan een opdracht aan
MEE en 15% voor innovatie
cliëntondersteuning
3. 100% van het te verwachten
specifieke budget voor coördinatie
Integrale Vroeghulp te besteden
aan MEE in 2015.
4. Deze keuzes mee te nemen in de
besluitvorming bij de begroting
2015.
5. De gemeenteraad te informeren
middels bijgevoegde memo.

BZ

TKN Raad

3.

Eigendomssituatie en uitbreiding
Ontmoetingscentrum Boszicht

a. Onder de voorwaarden zoals
genoemd in dit voorstel in
principe medewerking
verlenen aan het overdragen
van het eigendom van
Ontmoetingscentrum

BZ
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Boszicht en dit in overleg met
de KBO nader uitwerken.
b. In principe medewerking te
verlenen aan de uitbreiding van
Ontmoetingscentrum Boszicht in de
vorm van een aanbouw, middels
een buitenplanse (kleine) afwijking
op grond van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2 van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht.

4.

Zienswijzen en raadsvoorstel ter
vaststelling van het
bestemmingsplan “Zandhoek –
Kiesbeemd”

GZ
Het college besluit om de
gemeenteraad voor te stellen:
a. de ingediende zienswijzen
ongegrond te verklaren en het
bestemmingsplan “Zandhoek –
Kiesbeemd” gewijzigd vast te
stellen;
b. geen exploitatieplan vast te stellen,
aangezien de exploitatie anderszins
is geregeld;
c. het plan vervolgens ter inzage te
leggen voor beroep.
Commissie GZ d.d. 24-06-2014
Raad d.d. 03-07-2014

GZ

5.

Aanvullingen op aangehouden
voorstel “oprichten fitnessruimte,
Kerkstraat 16d te Boekel”

a. In principe medewerking te
verlenen aan het oprichten van een
fitnessruimte aan de Kerkstraat
16d,
b. Ten behoeve van definitieve
besluitvorming dienen eerst de
maatregelen inzichtelijk gemaakt te
worden, die de ondernemer wil
treffen om onveilige situaties qua
verkeer te voorkomen en om
geluidsoverlast te voorkomen.

6.

Collegeadvies voor ontheffing op
het bestemmingsplan voor
legalisatie van een bijgebouw aan
Heiderik 11

Het college besluit om:
GZ
a. In principe medewerking te verlenen
aan een omgevingsvergunning voor
het bouwen van een bijgebouw aan
Heiderik 11 en handelen in strijd
met regels voor ruimtelijke ordening,
zoals beoogd in optie 2 van dit
besluit;
b. Er wordt een binnenplanse
ontheffing toegepast voor:
• het aaneenbouwen van de
woning en het bijgebouw;
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•

een bouwhoogte van maximaal
6,60 meter;
• een dakhelling van maximaal
60°;
c. Indien er bezwaren worden
ingediend heroverweegt het college
dit besluit.
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