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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 18, d.d. 28 april
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.
21 april 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 21 april
2015 vaststellen.

BO

2.

Beslissing op bezwaarschrift Legal a. Het bezwaarschrift gegrond te
BO
Control in verband met een Wobverklaren.
verzoek van de heer Quacken
b. De heer Quacken gelegenheid te
geven om binnen een week het
betreffende Wob-verzoek in fysieke
vorm in te dienen
c. Een proceskostenvergoeding van
1 punt toe te kennen.

3.

Jaarstukken & Jaarrekening 2014

a. Jaarstukken 2014 aannemen en ter BO
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
b. De gemeenteraad voorstellen het
voordelig saldo ad. € 356.000 te
storten in de Vaste Reserve.
c. De gemeenteraad voorstellen
€ 26.000 uit de algemene reserve te
onttrekken en te storten in de vaste
reserve.
Commissie AZ d.d. 18-05-2015
Raad d.d. 28-05-2015

4.

Pilot leveranciersmanagement bij
cluster CCT

a. De richtlijn
leveranciersmanagement CCT vast
te stellen.
b. Een pilot leveranciersmanagement

BO
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voor twee jaar op te starten met het
cluster CCT.

5.

Bezwaarschrift subsidie Stichting
Buitensport Boekel

Op basis van de toegezonden
informatie aan SBuB een
instandhoudingssubsidie van
€ 800 beschikbaar stellen.

BZ

6.

Inkoopplan 2016 voor Wmo
ondersteuning in Brabant
Noordoost-oost

1. Het ‘Inkoopplan 2016 Wmo
ondersteuning Noordoost-Oost
Brabant’ vaststellen.
2. De raad met bijgaande memo
informeren over het ‘Inkoopplan
2016 Wmo ondersteuning
Noordoost-Oost Brabant’.

BZ

7.

Ontwerp Programma van Eisen
aanbesteding Openbaar Vervoer
Zuidoost Brabant

BZ
1. De raads- en burgerraadsleden
informeren over de consequenties
van het ontwerp Programma van
Eisen voor de gemeente Boekel
middels bijgevoegde memo;
2. De inwoners informeren door het
bijgevoegde bericht te plaatsen op
de gemeentepagina en website;
3. Mede op basis van de te ontvangen
reacties een zienswijze indienen op
het ontwerp programma van Eisen
voor de aanbesteding van het
openbaar vervoer Zuidoost Brabant.

8.

Jaarverslag handhaving 2014

a. Het jaarverslag handhaving 2014
vast te stellen;
b. Het vastgestelde jaarverslag
handhaving 2014 zo spoedig
mogelijk aan Gedeputeerde Staten
sturen.

9.

Principeverzoek om tuincentrum
Weren te herbestemmen tot
Tuinmarkthallen Boekel

GZ
Het college besluit om:
a. in overleg te gaan met betrokkenen
over de voorwaarden voor het
herbestemmen van de locatie. Deze
zijn opgenomen onder punt 6;
b. Voorlopig nog geen nieuwe
activiteiten en/of evenementen toe
te staan op de locatie Gemertseweg
9a, anders dan nu binnen het
bestemmingsplan en het reguliere
evenementenbeleid mogelijk is;

GZ
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10.

Ruimtelijke beleidsnotitie
huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten

Uw opmerkingen te verwerken in de
bijgevoegde ‘Ruimtelijke beleidsnotitie
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten’
en vervolgens ter discussie door te
zetten aan de commissie
Grondgebiedzaken.

GZ

11.

Intrekken principemedewerking
aan oprichten fitnessruimte,
Kerkstraat 16d

De eerder verleende
principemedewerking aan het
oprichten van een fitnessruimte aan de
Kerkstraat 16d in te trekken omdat:

GZ

1. Er geen onderzoek is gedaan naar
de maatregelen om
verkeersonveilige situaties en
geluidsoverlast te voorkomen.
2. De te nemen maatregelen
aangaande de verkeersveiligheid
nimmer zullen leiden tot een
acceptabele situatie, het risico op
ongelukken is te groot.
3. Er bezwaren zijn geuit door de
directe omgeving op basis waarvan
uiteindelijk geen definitieve
medewerking verleend zal worden.

12.

Aanvraag omgevingsvergunningen a. Omgevingsvergunning ‘kappen’
GZ
kappen van 24 eikenbomen
verlenen voor de kap van 24
Eikenbomen aan de Bergstraat.
b. De aanvrager in samenwerking met
Stichting Bomen Boekel een plan
laten maken voor de herplant en dit
vervolgens uitvoeren

13.

Toekenning straatnaam plan De
Driedaagse

De straatnaam Rosoliemolen toe te
kennen aan de nieuw aan te leggen
weg in plan De Driedaagse.

14.

Ondertekenen overeenkomsten
Ecodorp Boekel

a.

b.

c.

GZ

Instemmen met bijgevoegde
GZ
gebruiksovereenkomsten voor de in
gebruik gave van de gronden van
het plan ‘De Run’ aan de
Coöperatie Ecodorp Boekel
Wethouder Ted van de Loo
machtigen om namens de
gemeente Boekel de
gebruiksovereenkomsten te
ondertekenen.
De gemeenteraad hierover
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informeren middels bijgevoegde
memo “Ondertekening
gebruiksovereenkomsten Ecodorp
Boekel”.
Tkn Raad

15.

Verzoek van Animo voor
Het college besluit:
GZ
doorontwikkeling Statenweg 24 via a. geen medewerking te verlenen aan
bestemmingsplan Buitengebied
het afsplitsen van de bedrijfswoning
Statenweg 22 van de
bedrijfsbestemming behorende bij
Statenweg 22 en 24;
b. mee te delen dat de omvang van
het bouwvlak volgt uit de kaders die
zijn opgenomen in de kadernota
bestemmingsplan buitengebied,
concreet het vraagstuk “latente
ruimte”. Het geldende oppervlak
aan bedrijfsgebouwen dat nu
toegestaan is blijft behouden.

16.

Verzoek evenementensubsidie
Avond van de Poëzie

De evenementensubsidie voor de
Avond van de Poëzie voor het jaar
2015 vaststellen op een bedrag van
€ 500.

BZ

17.

Verzoek tijdelijke
standplaatsvergunning, door
DistriCulinair

Het verzoek om een incidentele
standplaats voor de verkoop van
aardbeien en asperges gedurende de
maanden mei en juni 2015, op de
zaterdagochtend, toe te staan.

BZ
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