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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 35,
d.d. 26 augustus 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. 19 augustus 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 19 augustus 2014 vaststellen.

BO

2.

1e Wijziging Legesverordening
2014.

De raad voor te stellen de
Legesverordening 2014 en de
Tarieventabel tekstueel aan te passen.

GZ

Cie AZ d.d. 29-09-2014
Raad d.d. 09-10-2014

3.

Wijziging gemeenschappelijke
regeling GGD Hart voor Brabant.

Vaststellen van de gewijzigde
BZ
gemeenschappelijke regeling GGD hart
voor Brabant onder voorbehoud van de
toestemming van de raad.
Cie BZ d.d. 01-10-2014
Raad d.d. 09-10-2014

4.

Mantelzorgondersteuning- en
waardering 2015

1. De ‘Beleidsnotitie
BZ
Mantelzorgondersteuning en waardering 2015’ vaststellen.
2. Instemmen met de beëindiging van
De Mantelzorgwinkel op 31
december 2015.
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Cie BZ d.d. 01-10-2014
Raad d.d. 09-10-2014

5.

Overdracht taakstelling WSW
2014

Bij het Ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid het verzoek indienen
om van de taakstelling WSW 2014 van
de gemeente Boekel, 1,20 SE over te
dragen aan de gemeente Bernheze.

BZ

6.

Vaststelling bestemmingsplan
“Centrum-Oost”.

a. De gemeenteraad voor te stellen
GZ
om het bestemmingsplan “CentrumOost” ongewijzigd vast te stellen.
b. De gemeenteraad voor te stellen
om te verklaren dat er geen
exploitatieplan behoeft te worden
vastgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins verzekerd
is.
Cie GZ d.d. 30-09-2014
Raad d.d. 09-10-2014

7.

Inkoop brandstof buitendienst

a. Kennisnemen van de aanbiedingen
voor de leverantie van brandstof
voor de buitendienst.
b. Kiezen voor het doorzetten van de
afname bij onze huidige aanbieder
Autocentrum Boekel.

GZ

8.

Collegebesluit inzake het
Het college besluit om in te stemmen
met:
regionale bod aan GS voor de
Uitvoeringstrategie en Programma a. De strategie en het
uitvoeringsprogramma
GroenBlauwe Structuren.
GroenBlauwe Structuren; en
b. Het gezamenlijke aanbod vanuit
AgriFood Capital aan GS in het
kader van het Groen
Ontwikkelfonds Brabant, d.d. juni
2014;
Hierbij geeft het college aan richting
AgriFood Capital en de provincie
Noord-Brabant dat dit geen verplichting
kan inhouden voor partijen om in
groene en/of blauwe structuren te
moeten investeren.

GZ
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9.

Tussenevaluatie Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN) 2014

10.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Molenbrand 5 en 9
Boekel’ ter besluitvorming
doorzetten aan de gemeenteraad.

a. Kennis nemen van tussenevaluatie GZ
ODBN 2014 en de te verwachten
meerkosten voor de taakuitvoering
op het gebied van
vergunningverlening en
handhaving milieu zoals
beschreven in dit voorstel.
b. Met de ODBN in gesprek
gaan om het niet voldoen aan
de toegezegde
budgetneutraliteit
bespreekbaar te maken.
c. In de Burap 2014 de huidige
budgetten voor
vergunningverlening en
handhaving milieu te verhogen met
€ 37.500.
d. In de Voorjaarsnota 2015 de
huidige budgetten voor
vergunningverlening en handhaving
milieu voor de jaren 2015 en 2016
met € 48.000 te verhogen en voor
de jaren 2017 en verder met €
28.000 te verhogen.

De gemeenteraad voor te stellen om
het bestemmingsplan “Buitengebied,
herziening Molenbrand 5 en 9, Boekel”
niet vast te stellen op grond van artikel
3.1 Wro omdat:

GZ

- Het plan afwijkt van de afspraken
die gemaakt zijn tussen de
gemeente en ondernemer, en
- de plannen in strijd zijn met de
Verordening ruimte waarin is
bepaald dat bouwvlakvergroting
van veehouderijen in gemengd
agrarisch gebied niet is toegestaan
indien het bouwvlak daardoor
groter wordt dan 1,5 hectare.
Cie GZ d.d. 30-09-2014
Raad d.d. 09-10-2014

11.

Raadsvoorstel tot vaststelling van Het college besluit om de
GZ
het bestemmingsplan “Zandhoek – gemeenteraad voor te stellen:
Runstraat”
a. het ontwerp bestemmingsplan
“Zandhoek – Runstraat” gewijzigd
vast te stellen voor wat betreft
paragraaf 4.7, de waterparagraaf;
b. geen exploitatieplan vast te stellen,
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omdat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is via een
anterieure overeenkomst;
c. het vaststellingsbesluit te
publiceren voor eventueel beroep.
Cie GZ d.d. 30-09-2014
Raad d.d. 09-10-2014

12.

Oprichten dorpswinkel – Sint
Josephplein 5a te Venhorst

GZ
1. Medewerking te verlenen aan het
oprichten van een buurtwinkel in
het pand aan het Sint Josephplein
5a te Venhorst, middels verlening
van de aangevraagde
omgevingsvergunning voor de
activiteit ‘handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening’
2. Geen medewerking te verlenen
aan het verzoek om aan de
buitenzijde van het pand een terras
op te richten.
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