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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 21, d.d. 19 mei
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

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 12 mei vergadering van BenW d.d. 12 mei
2015
2015 vaststellen.

2.

Begroting 2016 – BSOB

Sector

BO

BO
De begroting 2016 aanbieden aan de
gemeenteraad en deze adviseren in te
stemmen met de begroting 2016 van de
BSOB en géén afzonderlijke zienswijze
in te dienen.
Commissie AZ d.d. 22-06-2015
Raad d.d. 02-07-2015

3.

BZ
Conceptbegroting 2016 en
1. In te stemmen met de
conceptjaarverslag 2014
conceptbegroting 2016 van het
Werkvoorzieningschap NoordoostWerkvoorzieningschap NoordoostBrabant
Brabant met de kanttekening dat de
gemeentelijke bijdrage van alle
gemeenten bij tegenvallende
rentebaten ook niet meer zal
bedragen dan
€ 92.000.
2. In te stemmen met het
conceptjaarverslag 2014 van het
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant met de kanttekening dat bij
de sociaal-economische afspraken
over de uitvoering van de Wsw het
ontbreken van de onderbouwing bij
de cijfers als een gemis wordt
ervaren.
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3. De bovengenoemde stukken ter
instemming aan de raad
voorleggen.
4. Het Dagelijks Bestuur van het
Werkvoorzieningschap te
antwoorden conform bijgevoegde
brief met de aantekening dat de
verklaring van de cijfers mager is.
Commissie BZ d.d. 24-06-2015
Raad d.d. 02-07-2015

4.

Resultaten en conclusies
(veld)onderzoek oudere generatie
mantelzorgwoningen en in
mindere mate persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen

a.

b.

c.

d.

De met rood gemarkeerde
adressen die reeds
gelegaliseerd zijn of waarbij
de kans op herbewoning
gering is definitief van de
controlelijst af te voeren;
De adressen waarbij nog
sprake is van geregistreerde
bewoning in de
basisregistratie personen
vanaf het moment van
uitschrijving (twee)jaarlijks te
controleren;
De overblijvende adressen
waarbij geen sprake is van
bewoning, doch de kans op
herbewoning aanwezig blijft
vanaf heden (twee) jaarlijks te
controleren;
Conform het vastgestelde
handhavingsbeleid en daarin
opgenomen sanctiebeleid
handhavend op te treden
tegen de adressen, waarbij
sprake is van illegale
bewoning.

GZ

5.

Het vaststellen van spelregels
voor het voeren van een
zorgvuldige dialoog als bedoeld in
artikel 34 van de Verordening
Ruimte 2014

Besluiten om de bijgevoegde
Spelregels Zorgvuldige dialoog,
Gemeente Boekel vast te stellen.

GZ

6.

Voorontwerpbestemmingsplan
‘Peelstraat 12 Boekel’

Na ondertekening van de bijgevoegde
GZ
overeenkomsten het voorontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken
ter inspraak te leggen op het
gemeentehuis en ter vooroverleg toe te
zenden aan de belanghebbende
instanties.
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7.

Voorlopige gunning renovatie- en
onderhoudsbestek drukriool

1. De uitvoering van de renovatie
en het onderhoud van de
drukriolering in de gemeente
Boekel voorlopig te gunnen
aan de firma Gebroeders Van
der Steen BV uit Berlicum.
2. De beheerapplicatie DMSREPA aanschaffen van de
firma Repa
Watermanagement.
3. Wethouder Van de Loo
mandateren om bij definitieve
gunning de overeenkomst
onderhoud en renovatie
drukriool Boekel te
ondertekenen.

GZ

8.

Memo voortgang Project Natuurlijk Voorgesteld wordt de gemeenteraad te GZ
Gaia
informeren middels bijgevoegde memo.
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