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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 46,
d.d. 10 november 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

Advies

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
3 november 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 november
2015 vaststellen.

BO

2.

Nieuwe privacywetgeving

a. Het resterende jaar en 2016 gebruiken
om invulling te gaan geven aan een
privacy beleid en de verdere uitwerking
daarvan, eventueel met externe
ondersteuning daar waar kennis
ontbreekt.
b. Eerst het privacy beleid verder uit te
kristalliseren en daarna pas keuzes
maken rondom het aanstellen van een
privacyfunctionaris.
c. De burgemeester bestuurlijk
aanspreekpunt te maken rondom
privacy.

BO

3.

Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Ambulance
Voorziening (RAV) Brabant
Midden-West-Noord

Aan de raad voor te stellen om in te
stemmen met de tekst van de gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling RAV
Brabant Midden-West-Noord conform
bijlage 2.

BO

4.

Eerste wijziging Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
gemeente Boekel 2014

Aan de gemeenteraad van Boekel voor te
stellen om in te stemmen met de in het
concept-raadsbesluit voorgestelde eerste
wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) 2014.

BO
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5.

Heroverweging uitvoering
Participatiefonds vanaf 2016

Bijgevoegd raadsbesluit inzake de
uitvoering Participatiefonds vanaf 2016 aan
de gemeenteraad voorleggen.

BZ

Commissie BZ d.d. 02-12-2015
Raad d.d. 10-12-2015

6.

Oprichten mantelzorgwoning –
Burgstraat 23

Mee te werken aan het oprichten van de
aangevraagde mantelzorgwoning op het
perceel Burgtstraat 23 onder de
onderstaande voorwaarden:

GZ

1. De overkapping aan de rechterzijde
van de woning zal moeten worden
gesloopt.
2. De noodzaak tot mantelzorg zal
moeten worden aangetoond in een
gesprek met een medewerker van
dorpsteam Boekel.

7.

Oprichten woning voor de
Medewerking te verlenen aan het plaatsen GZ
voorgevelrooilijn – Bergstraat ong. van een woning aan de Bergstraat (ong.) tot
op 1,5 meter vóór de voorgevelrooilijn, op
voorwaarde dat er geen (extra) bomen
gekapt gaan worden.

8.

Ontwerpbestemmingsplan
Arendnest 14 en 5a

Het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan ‘Arendnest 14
en 5a te Boekel’ in officiële procedure te
brengen op het moment dat:

GZ

Het erfbeplantingsplan volledig is
uitgewerkt en ambtelijk akkoord is
bevonden.
Er met initiatiefnemer een
exploitatie- en
erfbeplantingsovereenkomst, en
een planschadeovereenkomst zijn
gesloten.

9.

Opstarten van een
bestemmingsplanherziening voor
het herbouwen van de boerderij
aan Statenweg 36.

Het college besluit om:
GZ
a. Medewerking te verlenen aan de
herziening van het bestemmingsplan en
de procedure hiervoor op te starten met
een ontwerp bestemmingsplan;
b. Tegelijk met het ontwerp
bestemmingsplan een ontwerp besluit
Hogere grenswaarden ter inzage te
leggen;

2

AB/017404 Z/029862

10.

Vaststellen regionale woningmarkt 1. Samen met de andere gemeenten
voor woningcorporaties
binnen het gebied Noordoost Brabant
de Minister voor te stellen dit gebied
vast te stellen als woningmarktregio
voor de daarin werkzame
woningcorporaties.
2. In te stemmen met bijgevoegde brief
van de gezamenlijke gemeenten in
Noordoost Brabant aan de Minister.
3. Wethouder G. Wagemakers aan te
wijzen deze brief namens uw college te
ondertekenen in het Regionaal
Ruimtelijk Overleg van 2 december
2015.

GZ

11.

Vaststellen bestemmingsplan
“Peelstraat 22 – 24 Boekel”

GZ

De gemeenteraad voor te stellen om het
bestemmingsplan “Peelstraat 22 – 24”
ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van
het in procedure gebrachte ontwerpplan.
Commissie GZ d.d. 1-12-2015
Raad d.d. 07-12-2015
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