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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 12, d.d. 17 maart
2015
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
vergadering van BenW d.d.
10 maart 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 10 maart
2015 vaststellen.

BO

2.

Definitief verslag van bevindingen
Boekel, onderzoek veilig gebruik
Suwinet 2014

a. Kennis te nemen van het definitief
verslag van bevindingen gemeente
Boekel betreffende het onderzoek
veilig gebruik Suwinet 2014.
b. Bijgevoegde memo ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad.

BO

3.

Instemmen met mandaatbesluit
SVB inzake eenmalige PGB’s op
grond van Wmo en Jeugdwet

1. Instemmen met het ‘Besluit en
mandaat volmachtverlening
eenmalige PGB’s SVB 2015’.
2. Het besluit en mandaat laten
ondertekenen door Burgemeester
en Secretaris.

BZ

4.

Beoordeling bezwaren tegen
omgevingsvergunning
milieuneutraal veranderen
Hoekstraat 1 en 1a

a. Kennisnemen van de ingediende
GZ
bezwaren op de
omgevingsvergunning
milieuneutraal veranderen voor de
inrichting aan de Hoekstraat 1 en 1a
te Venhorst
b. Alle bezwaren ongegrond verklaren.
De bezwaren leiden niet tot een
andere beslissing dan de beslissing
die reeds genomen is. Namelijk het
verlenen van de vergunning
c. Akkoord gaan met de opgestelde
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beschikking op bezwaar

5.

Samen Sterk in het Buitengebied

Niet deel te nemen aan het project
Samen Sterk in het Buitengebied.

GZ

6.

Wijzigingen principeverzoek
Arendnest 14 en 5a

1. De inspraakprocedure
(voorontwerp) van het aan te
leveren bestemmingsplan over te
slaan in verband met de noodzaak
om op korte termijn een was- en
spuitplaats op te richten.
2. De aangepaste plannen daarom
nader uit te laten werken tot een
ontwerp-bestemmingsplan.
3. Bij de berekening van de
tegenprestatie
(kwaliteitsverbetering) uit te gaan
van een waardevermeerdering van
€ 55,00 per m² aan
bedrijfsbebouwing die ex-tra wordt
toegestaan (zonder dat hiervoor
extra bestemmingsvlak benodigd
is).
4. Initiatiefnemer mede te delen dat
het ontwerpbestemmingsplan pas
in officiële procedure gebracht zal
worden als hij een oplossing heeft
gevonden voor het vernieuwen van
een op het perceel aanwezige
bedrijfsruimte in strijd met de
verleende omgevingsvergunning
en het vigerende
bestemmingsplan.

GZ

7.

Beschermd Wonen 2015

1. Kennis nemen van de Raadsmemo, BZ
Informatiedocument en Startnotitie
Beschermd Wonen 2015.
2. Memo inzake Beschermd Wonen
2015, inclusief bijlagen, naar de
raad versturen.
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