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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 2,
d.d. 12 januari 2016
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 Openbaar

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
5 januari 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 5 januari
2016 vaststellen.

BO

Ja

2.

Mandaatregister 2016

Onder intrekking van het
mandaatregister september 2015 zoals
vastgesteld op 29 september 2015 het
mandaatregister gemeente Boekel
2016 vast te stellen.

BO

Ja

3.

Privacy beleid

a. Het privacy beleid vast te stellen.
b. De heer Niessen aan te stellen als
functionaris voor de
gegevensbescherming

BO

Ja

4.

Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling BSOB

De raad voorstellen toestemming te
BO
verlenen tot wijziging van de GR BSOB.

Ja

Commissie AZ d.d. 15-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016

5.

Assurance-rapport Wet
Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) inzake
herinspectie van de gemeente
Boekel d.d. 17 december 2015

Kennisnemen van de Assurancerapport Wet Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) inzake de
herinspectie van de gemeente Boekel
d.d. 17 december 2015

BO

Ja
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6.

Onderhoud kunstwerken
gemeente Boekel

a. Voor een bedrag ad.
€ 10.000,= opdracht verlenen
aan Klooster & Beeld voor
onderhoud en reparatie van
de 14 kunstwerken in de
gemeente Boekel.
b. De kosten dekken uit het Fonds
Kunst & Cultuur.

BZ

Ja

a. Kennis te nemen van het
GZ
voorontwerp Omgevingsplan
Buitengebied 2016 met
identificatienummer
NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016
-VO01;
b. Kennis te nemen van het ontwerp
plan-MER behorende bij het
voorontwerp Omgevingsplan
Buitengebied 2016 met
projectnummer 075500.19170.00;
c. Het voorontwerp Omgevingsplan
Buitengebied 2016 en bijbehorende
ontwerp plan-MER vrij te geven
voor inspraak gedurende zes
weken;
d. Bij de publicatie van het
voorontwerp tevens een overzicht
ter inzage te leggen van de
mogelijke meelifters die nog niet zijn
opgenomen in het voorontwerp;
e. Bij de publicatie van het
voorontwerp tevens een overzicht
ter inzage te leggen van stoppende
bedrijven waar de latente ruimte
mogelijk alsnog wordt ingenomen
en betreffende bedrijven aan te
schrijven;

Ja

Commissie BZ d.d. 17-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016

7

Vrijgave voorontwerp
Omgevingsplan Buitengebied
2016

2

