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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 38,
d.d. 15 september 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

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
vergadering van BenW d.d.
8 september 2015
8 september 2015 vaststellen.

BO

2.

Programma- en
De raad te adviseren de ProgrammaProductbegroting 2016 – 2019 en Productbegroting 2016 – 2019
overeenkomstig vast te stellen.

BO

Raad d.d. 05-11-2015

3.

Fusie ZorgGoedBrabant –
BrabantWonen

Kennisnemen van de voorgenomen
fusie en hierop een positieve reactie
geven.

BZ

4.

Invulling visie Nia Domo
(najaar 2015)

1. Instemmen met de voorgestane
BZ
invulling van het doorstartscenario.
2. Een krediet ad. € 350.000
beschikbaar stellen voor de
integratie van de bibliotheek in Nia
Domo.
3. Een krediet ad. € 25.000
beschikbaar stellen voor de
begeleiding van de integratie van de
bibliotheek in Nia Domo door
Leenders Architecten.
4. Een krediet ad. € 175.240
beschikbaar stellen voor het
aflossen van de lening bij Bavaria
met als tegenprestatie het
onvoorwaardelijk overnemen van de
gehele inboedel.
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5. Instemmen met het opzeggen van
de huurovereenkomst tussen
gemeente en de stichting Nia Domo
per 15 oktober 2015 met de
bijbehorende financiële afwikkeling:
a. Kwijtschelden van het
restant van de lening ad.
€ 90.000.
b. Kwijtschelden van de
achterstallige huur ad.
€ 63.583.
Commissie BZ d.d. 30-09-2015
Raad d.d. 08-10-2015

5.

Start procedure voorontwerpbestemmingsplan Centrum
Oost 2

Van het voorontwerp-bestemmingsplan
wordt kennisgenomen en besloten
wordt de procedure te starten.

GZ

6.

Mezenlaan 1a – toevoegen
bouwtitel

Het verzoek om een extra bouwtitel op
het perceel Mezenlaan 1a te
realiseren, af te wijzen vanwege het
feit dat er sprake is van een
bosperceel met beschermde bomen en
omwille van het feit dat het voornemen
in strijd is met de gemeentelijke
structuurvisie.

GZ

7.

Vergelijkend onderzoek
locatiekeuze nieuwbouw
onderwijshuisvesting Boekel

Opzet voor vergelijkend onderzoek
locatiekeuze nieuwbouw
onderwijshuisvesting Boekel
vaststellen.
De gemeenteraad hiervan middels
bijgaand memo op de hoogte stellen.

BZ
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