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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 46,
d.d. 11 november 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,
H. van Zutven,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
loco-secretaris.

Afwezig:

J. Marcic,

secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
4 november 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
4 november 2014 vaststellen.

BO

2.

Aanwijzing van een trouwlocatie

Porte de Provence, Erpseweg 16 te
Boekel aanwijzen als trouwlocatie voor
het voltrekken van een huwelijk op
6 december 2014.

BO

3.

Verslag KPI Archieven 2014

Bijgevoegd Memo aanbieden aan de
Raad- en burgerleden

BO

4.

Controle- & Rapportageprotocol
accountantscontrole jaarrekening
2014

Het Controle- & Rapportageprotocol
accountantscontrole jaarrekening 2014
van de gemeente Boekel ter
kennisgeving aannemen en aan de
gemeenteraad aanbieden ter
vaststelling.

BO
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5.

Concept beleidsplan
Participatiewet vrijgeven voor
inspraak

a. Instemmen met de uitgangspunten
in het concept beleidskader
Participatiewet.
b. Het concept beleidskader
Participatiewet vrijgeven voor de
inspraakprocedure.

BZ
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6.

Subsidieovereenkomst
cliëntondersteuning MEE 2015

1. Instemmen met de bijgevoegde

BZ

subsidieovereenkomst 2015
tussen MEE Brabant Noordoost en
de Gemeente Boekel.
2. Deze afsluiten voor de periode van
één jaar.
3. De portefeuillehouder Wmo
mandateren de overeenkomst
namens het college te tekenen.

7.

Mandatering ODBN

Mandaat te verlenen aan de
Omgevingdienst Brabant Noord
conform het bijgevoegde
mandaatbesluit Omgevingsdienst
Brabant Noord, “vergaand” mandaat

GZ

8.

Aanvulling: Schepersdijk 4 omzetting agrarisch bouwblok
naar bedrijfsbestemming

1. Het ingediende schetsplan aan te
laten passen op de onderstaande
onderdelen:
a. Het behouden van de
bedrijfswoning aan de
Schepersdijk en dus niet aan de
Vale Peelweg.
b. Een afstand van gebouwen tot
de rand van het bouwvlak aan te
houden van minimaal 5 meter.
c. Alle voorzieningen (dus ook
verhardingen) binnen het
bouwblok te situeren.
d. De bestaande stal van 363,3 m²
te slopen en daarmee in te
zetten als tegenprestatie c.q.
kwaliteitsverbetering.
2. Het aangepaste schetsplan
opnieuw aan uw college voor te
laten leggen.

GZ

9.

Bezwaar tegen weigering
‘Bezwaarmaker’ te melden dat het
GZ
permanente bewoning Vliegberg 1 eerder door uw college genomen
principebesluit geen formeel besluit
betreft waar rechtsmiddelen tegen
openstaan op grond van de Algemene
wet bestuursrecht. De toegezonden
brief leidt niet tot een ander
principestandpunt. Indien hij een
officieel besluit wenst dan dient hij eerst
een aanvraag omgevingsvergunning in
te dienen of een bestemmingsplan aan
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te leveren.

10.

Verbeterpunten
samenwerkingsverbanden naar
aanleiding van verzoek
gemeenteraad ’s-Hertogenbosch

a. In te stemmen met de door de
gemeenteraad van ’sHertogenbosch voorgestelde vijf
gezamenlijke verbeterpunten;
b. Het voorstel van de gemeenteraad
van ’s-Hertogenbosch agenderen
voor de gemeenteraad van Boekel
met het verzoek de vijf
gezamenlijke verbeterpunten te
ondersteunen.
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