AB/017079 Z/029619
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 41,
d.d. 6 oktober 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.
29 september 2015

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

BO

2.

Vaststellen Handboek processen
BAG

Vast te stellen Handboek processen
BAG versie 2.5 met ingangsdatum
1 juni 2015

BO

3.

Uitbreiding percentage
combinatiefunctionaris

a. De deelname aan de ‘Brede
BZ
impuls combinatiefuncties’
verhogen van 100% naar
120%.
b. Overeenkomstig artikel 4.3 uit de
exploitatieovereenkomst met SBB
de gemeentelijke exploitatiebijdrage
verlagen met het bedrag waarmee
de gemeentelijke cofinanciering
voor de Impuls wordt verhoogd.

4.

Raadsmemo afzien Incidenteel
Aanvullende Uitkering 2014

Bijgaande raadsmemo voorleggen aan
de gemeenteraad.

BZ

5.

Uitspraak rechtbank inzake
1. Kennis te nemen van de uitspraak
dwangsombeschikking Hoekstraat
van de rechtbank van 8 juni 2015;
3a
2. Een nieuwe dwangsombeschikking
op naam van mevrouw P.M.
Jacobs-van Gemert op te leggen,
onder gelijktijdige intrekking van de
huidige dwangsombeschikking op
naam van de heer J.L. Jacobs

GZ
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6.

Neerbroek 4a – opsplitsen in
woon- en bedrijfsbestemming

1. Op hoofdlijnen in te stemmen met GZ
de omzetting van een gedeelte van
het perceel Neerbroek 4a naar
bedrijfsgrond, onder voorwaarde
dat:
Er enkel bedrijvigheid in de
milieucategorieën 1 en 2
worden toegestaan.
De bouwhoogte van
bedrijfsgebouwen maximaal 6
meter bedraagt.
Parkeren wordt geregeld op
eigen terrein.
Er geen bedrijfswoning wordt
bestemd.
Er een anterieure
overeenkomst wordt gesloten.
Er een
planschadeovereenkomst wordt
gesloten.
2. Indien
initiatiefnemer
hiermee
instemt
kunnen
de
plannen
uitgewerkt
worden
tot
een
voorontwerpbestemmingsplan dat
ter goedkeuring aan uw college zal
worden voorgelegd.
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