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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 28 , d.d. 7 juli 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.
30 juni 2015

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

BO

2.

Klacht over vermelding
persoonsgegevens in B&Wbesluitenlijst

BO
Betrokkene laten weten dat:
a. Zijn klacht ongegrond wordt
verklaard aangezien er
jurisprudentie bestaat waarin het
openbaar maken van
persoonsgegevens in geval van
verzoeken op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur
geoorloofd is.
b. In deze situatie zijn
persoonsgegevens uit coulance uit
de besluitenlijst op internet worden
verwijderd;
c. Aan betrokkene laten weten dat zijn
persoonsgegevens bij volgende
Wob-verzoeken en daaruit
volgende juridische procedures wel
in besluitenlijsten opgenomen
worden.

3.

Verzoek tot opdracht regionaal
handhavingsbeleid
brandveiligheid.

a. Bijdragen aan een werkwijze om te
komen tot een regionaal
handhavings- en toezichtsbeleid.
b. Opdracht te geven aan de
regionaal commandant brandweer
om een project te starten om te
komen tot een concept
handhavings- en toezichtsbeleid
brandveiligheid.

BO
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c. In te stemmen met het aan de
projectgroep beschikbaar stellen
van beschikbare gemeentelijke
data inzake risicovolle objecten.
d. In beginsel medewerking te
verlenen aan het beschikbaar
stellen van ambtelijke capaciteit ten
behoeve van de projectgroep en/of
klankbordgroep.

4.

Herberekening rioolrecht

1. Het geactualiseerde
kostendekkingsplan voor de
voorziening riolering vaststellen
2. De financiële consequenties
verwerken in de begroting 2016

5.

Ondertekening Brabantse Deal
‘Nul op de Meter’

a. Akkoord gaan met het
GZ
ondertekenen van de Brabantse
Deal ‘Nul op de Meter’, inhoudende
een akkoord op die artikelen die
betrekking hebben op het aandeel
van de gemeente.
b. Hiertoe wethouder T.A.M. van de
Loo machtigen om namens het
college van B&W de Brabantse
deal ‘Nul op de Meter’ te
ondertekenen.

6.

Beleidsnotitie handhaving in
gebruik genomen gemeentegrond
buiten de bebouwde kom

GZ
1. .Bijgaande beleidsnotitie
“Handhaving in gebruik genomen
gemeentegrond buiten de
bebouwde kom” door de Raad laten
vaststellen;
2. Na vaststelling uitvoering geven
aan fase 1, conform bijgaande
inventarisatie.
Cie GZ d.d. 29-9-2015
Raad d.d. 8-10-2015
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