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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 52,
d.d. 22 december 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.
15 december 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
15 december 2015 vaststellen.

BO

2.

Subsidieovereenkomst Ons
Welzijn 2016

1. De nieuwe welzijnsorganisatie ‘Ons
Welzijn’ per 1 januari 2016 de
opdracht te geven voor de
uitvoering en doorontwikkeling van
het Basisteam Jeugd en Gezin, het
Dorpsteam Boekel en de algemene
voorzieningen op het gebied van
welzijn.
2. Daarvoor bijgevoegde
subsidieovereenkomst af te sluiten
voor de duur van één jaar.
3. Voor 2016 het budget ad
€ 457.123,- beschikbaar stellen.

BZ

3.

Vervanging trainingsveld
verlichting Boekel Sport

Aerolux voor een bedrag van € 17.909
opdracht verlenen voor het vervangen
van de trainingsveldverlichting bij
Boekel Sport en de kosten dekken
zoals omschreven in het voorstel.

BZ

4.

Toekomst bomen Burgemeester
Schafratstraat

a. Akkoord gaan met het kappen van
alle bomen in de Burgemeester
Schafratstraat
b. Voordat de bomen gekapt worden,
dient eerst een herinrichtingsplan

GZ

1

AB/017702 Z/029985
gemaakt te worden

5.

Overeenkomst van huur en
verhuur van het jachtrecht op
gemeentegronden

a. Het verlengen van de overeenkomst GZ
van huur en verhuur van het
jachtrecht op gemeentegronden tot
1 januari 2022 aan WBE
Hubertuspeel;
b. Het bedrag wordt verhoogd van
€ 7,50 naar € 10,00 per ha per jaar;
c. De overeenkomst met de heer
A.H.M. van Delst continueren.

6.

Voorstel aan gemeenteraad:
vaststelling bestemmingsplan
Schutboom 1

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het bestemmingsplan
"Schutboom 1" ongewijzigd vast
te stellen ten opzichte van het in
officiële procedure gebrachte
ontwerpbestemmingsplan.
2. te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins is verzekerd.
Commissie GZ d.d. 16-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016

GZ

2

