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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 26, d.d. 23 juni
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.
16 juni 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 16 juni 2015 vaststellen.

BO

2.

Solidariteit met betrekking tot overen onderrealisatie WSW bezetting

3.

Evaluatie uitbesteding sociale
zaken Optimisd 2014

Bijgaande raadsmemo aanbieden aan
de gemeenteraad.

BZ

4.

Toezicht Kinderopvang 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang
Boekel 2014 vaststellen

BZ

5.

Beleidsregel
omgevingsvergunning voor het
vellen van een houtopstand 2015

De beleidsregel ‘omgevingsvergunning
voor het vellen van een houtopstand
2015’ vaststellen en deze opnemen als
supplement op de APV.

GZ

a. Instemmen met het voorstel (punt a BZ
tot en met d) van de Stuurgroep
Werk & Inkomen inzake solidariteit
bij over- en onderrealisatie WSW
bezetting.
b. Het Werkvoorzieningschap
opdracht geven zo spoedig
mogelijk duidelijkheid te geven over
het nog nader te bepalen maximum
van de egalisatiereserve alsmede
de verdeelsleutel bij overschrijding
van dit maximum (punt d).
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6.

Dwangsombeschikking De
Vlonder 35

De zienswijze tegen het voornemen
toepassing dwangsom ongegrond te
verklaren en eigenaar van de
bedrijfswoning aan De Vlonder 35 een
dwangsombeschikking op te leggen.

GZ

7.

Principeverzoek voor het meeliften
in het omgevingsplan voor
wijziging van de bestemming
Peelkensweg 3a

Het college besluit om medewerking te GZ
verlenen aan het verzoek en het plan te
laten meeliften in de procedure voor het
omgevingsplan Buitengebied 2016. De
aanvrager moet een uitgewerkt plan
aanleveren, conform de richtlijnen uit de
kadernota voor het buitengebied 2016.

8.

Aangepaste plankaart Molenbrand
5 en 9 - vervolgprocedure

1. De intentie uit te spreken om het
GZ
aangepaste plan (bouwperceel:
2,19 hectare) aan de Molenbrand 5
en 9 in officiële procedure te gaan
brengen. Voorwaarden hiervoor zijn
dat:
Uit de eerder ingediende
inspraakreacties geen
belemmeringen naar voren
komen op basis waarvan het
plan niet verder in procedure
gebracht kan worden.
Uit een aan te leveren dataset
blijkt dat de omvang van het
bouwperceel daadwerkelijk
binnen de 2,19 hectare blijft.
Er een sloopovereenkomst
wordt gesloten met
initiatiefnemer waarin is
opgenomen dat alle
verhardingen buiten het
aangegeven bouwperceel (dus
ook het ‘kavelpad’) vóór
vaststelling van het
bestemmingsplan zijn
verwijderd.
Het ontwerpbestemmingsplan
wordt aangepast op basis van
de ingediende stukken, de
ingekomen inspraakreacties en
gewijzigde wet- en
regelgeving.
2. Een memo voor 2 juli 2015 aan de
gemeenteraad te sturen over de
intentie om het bestemmingsplan
aan de Molenbrand 5 en 9 onder
voorwaarden in officiële procedure
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te brengen.

9.

Beleidsregel inzake
plattelandswoningen

1. De onderstaande beleidsregel
inzake plattelandswoningen
middels de kader-nota
‘bestemmingsplan buitengebied
2016’ aangepast voor te leggen
aan de gemeenteraad:

GZ

Indien de bewoning van een
bedrijfswoning bij een agrarisch
bedrijf door een persoon/
huishouden die geen relatie heeft
met het agrarische bedrijf is
aangevangen vóór 1 juli 2015, dan
kan de gemeente op verzoek
overwegen om mee te werken aan
de omzetting van een agrarische
bedrijfswoning naar een
plattelandswoning. Uit de
benodigde onderzoeken moet
blijken dat dit ook mogelijk is
binnen de geldende wet- en
regelgeving (met name op
milieuaspecten).
2. In principe akkoord te gaan met de
omzetting van de bedrijfswoning
aan de Aa 2 naar een
plattelandswoning. Hiervoor dienen
de benodigde onderzoeken (o.a.
luchtkwaliteit) te worden uitgevoerd
door initiatiefnemers en moet een
voorontwerpbestemmingsplan
worden aangeleverd. Verder moet
de tegenprestatie op basis van de
Verordening ruimte eerst nader
uitgewerkt worden.

10.

Procedure bestemmingsplan
Herziening Schutboom 8 en
Bergstraat 28.

De procedure te starten en de raad
middels bijgevoegd memo te
informeren.

GZ
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