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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 48,
d.d. 24 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

Besluit

Sector

1.

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

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

BO

2.

Aanvragen subsidie
muziekonderwijs 2015/2016

a. De aanvragen voor subsidiering van BZ
het muziekonderwijs voor het
lesjaar 2015/2016 beschikken
conform het overzicht in de bijlage
bij dit voorstel.
b. De leerlingen die in termijnen
betalen ontheffing verlenen
voor het indienen van een
betalingsbewijs voor het
gehele factuurbedrag.
c. Gezien de vele wisselingen bij
de aanbieders van
muziekonderwijs de zes
subsidieaanvragen die niet
tijdig zijn ontvangen toch
toekennen.

3.

Financiering opdracht toekomst
Akkoord gaan met het beschikbaar
uitvoering Participatiewet en WSW stellen van € 10.000 voor externe
ondersteuning van de regionale
opdracht over de toekomst van de
uitvoering van de Participatiewet en de
WSW.

BZ

4.

Gebruik evenemententerreinen

BZ

1. Voor het gebruik van de
evenemententerreinen in de
gemeente Boekel door nietlokale en commerciële partijen
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een huursom ad. € 500,00 per
dag in rekening brengen.
2. Voor het gebruik van
dranghekken, vlaggenmasten
en dergelijke door niet-lokale
en commerciële partijen een
bedrag ad. € 250,00 per dag
in rekening brengen.

5.

Prestatieafspraken 2016
Gemeente Boekel – Peelrand
Wonen

a. Instemmen met de voorliggende
prestatieafspraken voor 2016.
b. Wethouder Ted van de Loo
machtigen om deze namens uw
college te ondertekenen.
c. De gemeenteraad hierover
informeren middels een memo.

GZ

6.

Tariefverhoging en
terugbetalingsregeling
leerlingenvervoer Klomp
Groepsvervoer BV

1. Klomp Groepsvervoer een
BZ
tariefverhoging verlenen van 7,8 %
met ingang van 1 december 2015
tot einde van het contract te weten
1 augustus 2017.
2. Akkoord te gaan met de
voorgestelde terugbetalingsregeling
met ingang van 1 september 2015
(i.p.v. de genoemde datum 1
oktober 2015). Het betreft voor
Boekel een bedrag van € 25.023,61
(incl. BTW).

7.

Gunning maaibestek sloten en
bermen 2016 tot en met 2018

Het maaibestek 2016 tot en met
2018 gunnen aan de laagste
inschrijver Engelen Groen Uden
BV uit Uden.

8.

Inspraak en vooroverleg
voorontwerp-bestemmingsplan
Centrum-Oost 2

a. Van de reacties uit het vooroverleg GZ
kennis te nemen.
b. Van de inspraakreactie kennis te
nemen en deze te beantwoorden
conform het voorstel.
c. Het bestemmingsplan in ontwerp ter
visie te leggen.

9.

Gegrond verklaring van het
bezwaarschrift daartegen en
alsnog weigering van de
omgevingsvergunning voor de
bouw van een bedrijfswoning aan
Telefoonstraat 39b te Venhorst

Het daartegen ingediende
bezwaarschrift gegrond te verklaren en
de verleende omgevingsvergunning
voor de bouw van een bedrijfswoning
op het perceel Telefoonstraat 39b te
Venhorst alsnog te weigeren.

GZ

GZ
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10.

Beheersverordening Venhorst –
ter besluitvorming naar de
gemeenteraad

De gemeenteraad voor te stellen om de GZ
Beheersverordening Venhorst
ongewijzigd vast te stellen ten opzicht
van het in de inspraak gebrachte
ontwerp.
Commissie GZ d.d. 16-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016

11.

Verzoek standpunt college inzake
voorgestelde financieringsopties
Ecodorp Boekel

GZ
a. Kennisnemen van de verkenning
naar mogelijke
financieringsconstructies voor
Ecodorp Boekel zoals uitgevoerd
door het Expertteam Vlottrekken.
b. Geen medewerking verlenen aan de
vier voorgestelde
financieringsopties, omdat de
gemeente niet risicodragend wenst
te participeren in de financiering van
Ecodorp Boekel.
c. Het standpunt van het college
schriftelijk mededelen aan Ecodorp
Boekel en de financieel expert van
het Expertteam Vlottrekken.

12.

Vragen CDA oktober 2015

In te stemmen met de beantwoording
van de vragen die gesteld zijn door het
CDA in oktober 2015.

GZ
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