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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 27, d.d. 1 juli 2014
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

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
vergadering van BenW d.d. 24 juni vergadering van BenW d.d. 24 juni
2014
2014 vaststellen.

BO

2.

Ongegrond verklaren
bezwaarschrift van Dhr. Niederer
namens Dhr. Quacken voor het
niet in behandeling nemen van
een Wob-verzoek

Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en dit per bijgevoegde brief
laten weten aan betrokkene.

BO

3.

Subsidie afspraken 2015 met
Bureau Jeugdzorg voor de regio
Noordoost-Brabant

1. Te besluiten om Bureau Jeugdzorg BZ
voor 2015 te subsidiëren op basis
van bijgaande subsidiebeschikking
voor 2015. (Bijlage 1)
2. Te besluiten een bedrag van
€ 12.250.000 vanuit de
gedecentraliseerde middelen
jeugdzorg voor de regio Noordoost
Brabant beschikbaar te stellen aan
Bureau Jeugdzorg.
3. Te besluiten voor 2016 een
budgetgarantie van € 12.250.000 te
geven aan Bureau Jeugdzorg of
diens rechtsopvolger.
4. Te besluiten voor de inzet van
medewerkers van Bureau
Jeugdzorg in de basisteams voor
2015 een bedrag van € 800.000 te
reserveren vanuit de
gedecentraliseerde middelen
jeugdzorg voor de regio Noordoost
Brabant\
5. Instemmen met het mandateren van
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wethouder de heer W.P.H.J. Peters
uit Oss om de bijgevoegde
subsidiebeschikking namens de
gemeenten in Noordoost Brabant te
ondertekenen na een akkoord van
19 colleges op uiterlijk op 1 juli
2014.
6. De raad te informeren middels
bijgevoegde raadsmemo (bijlage 4)

4.

Indienen zienswijze op concept
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Schaliegas

a. Kennisnemen van de
conceptnotitie reikwijdte en
detailniveau plan-MER
structuurvisie schaliegas.
b. Gebruik maken van de
mogelijkheid om een reactie te
geven op deze conceptnotitie
middels het indienen van
bijgevoegde (concept)
zienswijze.

GZ

5.

Principeverzoek oprichting
spoelplaats voor spuitmachines,
Arendnest 14 en 5a

Het voornemen om een overdekte
spuit- en wasplaats op te richten op de
locatie Arendnest 14 verder uit te laten
werken tot een
voorontwerpbestemmingsplan waarin
het initiatief milieutechnisch en
ruimtelijk wordt onderbouwd.

GZ

6.

Duurzaamheid en herbestemming
Noordstraat 19 te Boekel

1. Verzoeker schriftelijk te bevestigen
dat de locatie aan de Noordstraat
19 te Boekel geen duurzame
locatie is voor intensieve
veehouderij.
2. Bij de integrale herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
2005 een passende
herbestemming te regelen voor de
locatie Noordstraat 19 te Boekel.
Deze passende herbestemming
behelst een ‘bouwblok op maat’ ten
behoeve van een grondgebonden
agrarisch bedrijf waardoor geen
intensieve veehouderij meer wordt
toegestaan.

GZ
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