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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 23, d.d. 3 juni 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. 27 mei vergadering van BenW d.d.27 mei 2014
2014
vaststellen.

2.

Oprichting Stichting Agrifood
Capital

a. Instemmen met het voornemen de
BO
stichting AgriFood Capital op te
richten.
b. Instemmen met het voornemen van
de stichting om de AgriFood Capital
BV op te richten.
c. Akkoord gaan met de voordracht
van de in dit voorstel genoemde
personen als bestuurslid van de
stichting vanuit de overheidskring.
d. De gemeenteraad de gelegenheid
geven per motie wensen en
bedenkingen ter kennis van het
college te brengen, waar het de
vorming van de stichting betreft.
e. Voor de vorming van de Stichting
goedkeuring vragen aan het college
van Gedeputeerde Staten van de
Provincie.
f. Inzake het besluit onder punt 5 aan
de gemeente Den Bosch vragen
deze goedkeuring namens de 20
gemeenten en 2 waterschappen te
vragen.
Commissie AZ d.d. 23-06-2014
Raad d.d. 03-07-2014
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3.

Aanwijzing bebouwde kommen
van de Gemeente Boekel

De verkeerskundige bebouwde
BO
kommen van de dorpen Boekel,
Venhorst en Huize Padua aan te wijzen
als plaatsen waar het verboden is om
hinderlijke of schadelijke dieren te
houden conform artikel 2:60 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
2014.

4.

Opiniërende raadsnotitie
Participatiewet

Bijgaande opiniërende raadsnotitie
voorleggen aan de commissie
bewonerszaken.

BZ

Commissie BZ d.d. 25-06-2014

5.

Ontwerp-Luchthavenbesluit Volkel •

Van het ontwerp-besluit
kennisnemen.
Een instemmende reactie sturen
richting Ministerie van Defensie.

•

6.

Verordening leerlingenvervoer
Boekel 2014

GZ

BZ
De raad middels bijgevoegd
concept raadsvoorstel voorstellen
om:
• De verordening
leerlingenvervoer gemeente
Boekel 2014 vast te stellen;
• De verordening
leerlingenvervoer gemeente
Boekel van 26 juni 2003 in te
trekken.
2. De werkwijze bij het toekennen van
leerlingenvervoer zodanig
aanpassen dat waar mogelijk,
alleen OV-vergoedingen toegekend
worden.

1.

Cie BZ d.d. 25 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014
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