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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 11,
d.d. 10 maart 2015
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
vergadering van BenW d.d.
3 maart 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 maart
2015 vaststellen.

BO

2.

Technische keuring lichtmasten
sportparken

Voor een bedrag ad. € 960 A. Hak
opdracht geven om een inspectie uit te
laten voeren naar de lichtmasten bij
Boekel Sport, HC Boekel, RKSV
Venhorst en Korfbalvereniging JES.

BZ

3.

Verzoek tot oprichting van een
Toestemming te verlenen aan het
vierde schietpaal aan de Waterval, Gilde St Agatha Boekel voor het
Gilde Sint Agatha Boekel
plaatsen van een vierde schietpaal op
het evenemententerrein onder de
navolgende voorwaarden en dit mede
te delen middels een brief waarin het
een en ander is vastgelegd:
1. Het is niet toegestaan om het
terrein anders dan het
overeengekomen gildeterrein (22
x 55 meter) te omheinen met
bijvoorbeeld een erfafscheiding.
Dit betekent feitelijke dus dat het
gebied waar de vierde paal
geplaatst wordt, ‘toegankelijk’
moet blijven.
2. Indien de vierde schietpaal door
omstandigheden tijdelijk
verwijderd moet worden dan
dient het gilde voor zorg voor te
dragen. De kosten komen voor
rekening van het gilde. De

GZ
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noodzaak tot het verwijderen
staat ter beoordeling van het
college van B&W en tegen uw
standpunt staan geen
bezwaarmogelijkheden open.
3. Indien blijkt dat door
omstandigheden deze
toestemming niet houdbaar blijkt
(juridisch), dan wordt deze door
het college van B&W
ingetrokken. Het gilde moet de
vierde schietpaal dan verwijderen
waarbij de kosten voor eigen
rekening komen. Er kan dan
geen aanspraak gemaakt worden
op een schadevergoeding.’
4. Deze toestemming is zonder
verdere opgaaf van redenen
opzegbaar door het college van
B&W. Opzegging dient schriftelijk
te gebeuren waarbij een
opzegtermijn aangehouden wordt
van één jaar. Ook nu weer
komen de kosten voor het
verwijderen van de schietpaal
voor rekening van het gilde en
bestaat er geen recht op een
schadevergoeding.

4.

GZ
Afwijking aanbestedingsnota 2014 a. Af te wijken van het
gunning bouwrijp maken De Donk
aanbestedingsbeleid 2014
fase 2 deel 4
voor de aanbesteding
“bouwrijp maken van de Donk
fase 2 deel 4”.
b. De opdracht voor de
geraamde aanneemsom van
geraamd € 112.000,-- excl.
BTW 1-op-1 te gunnen aan
aannemer Jan Selten uit Uden
op basis van zijn inschrijving
in concurrentie van BRM Donk
fase 2 deel 1” van 22 april
2013.
c. Kosten dekken uit het
Grondbedrijf, complex de
Donk.
d. Een social return verplichting van
5%.
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