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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 7, d.d. 16 februari
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

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
2 februari 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
2 februari 2016 vaststellen.

BO

2.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
4 februari 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
4 februari 2016 vaststellen.

BO

3.

Controle- & Rapportageprotocol
accountantscontrole jaarrekening
2015

Het Controle- & Rapportageprotocol
accountantscontrole jaarrekening 2015
van de gemeente Boekel ter
kennisgeving aannemen en aan de
gemeenteraad
aanbieden ter vaststelling.

BO

Cie AZ d.d. 07-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

4.

Instemmen met de Kadernota
BHIC 2017

Het bijgevoegde raadsvoorstel en
concept-raadsbesluit aan de raad
aanbieden voor zijn vergadering van
24 maart 2016

BO

Cie AZ d.d. 07-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

5.

Zienswijzemogelijkheid kadernota
2017 Regionaal Veiligheidshuis
Maas en Leijgraaf

In te stemmen met bijgevoegd
BO
raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld
in te stemmen met de kadernota van
het Regionaal Veiligheidshuis Maas en
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Leijgraaf.
Cie d.d. 07-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

6.

Kadernota 2017
De gemeenteraad te adviseren een
Werkvoorzieningschap Noordoost- positieve zienswijze te geven op de
Brabant
kadernota 2017 Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant

BZ

Cie BZ d.d. 09-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

7.

Beleidsregels Tegemoetkoming
kosten kinderopvang 2016

1. De beleidsregels “Tegemoetkoming BZ
kosten kinderopvang 2016” vast te
stellen.
2. De raad voor te stellen om conform
bijgaand raadsvoorstel en
raadsbesluit over te gaan tot het
intrekken van de Verordening
Kinderopvang.
Cie BZ d.d. 9-3-2016
Raad d.d. 24-03-2016

8.

Evaluatie Basisteam Jeugd en
Gezin – stand van zaken eerste
drie kwartalen

De raad middels bijgevoegd concept
BZ
raadsvoorstel voorstellen om:
a. Kennis te nemen van de “Evaluatie
Basisteam Jeugd en Gezin – stand
van zaken eerste drie kwartalen”.
b. Vanaf 2017 structureel een extra
bedrag van € 39.000 in de begroting
op te nemen voor de uitvoering van
het Basisteam Jeugd en Gezin
Boekel-Landerd door Ons Welzijn.
Deze mutatie verwerken in de
Voorjaarsnota 2016.
c. Vanaf 2017 structureel een extra
bedrag van € 25.000 in de begroting
op te nemen voor de inzet van de
GGD in het Basisteam Jeugd en
Gezin Boekel-Landerd. Deze
mutatie verwerken in de
Voorjaarsnota 2016.
Cie BZ d.d. 09-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

9.

Kadernota 2017 GGD Hart voor

Bijgaand voorstel aan de raad aan te

BZ
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Brabant

bieden om:
a. Kennis te nemen van de Kadernota
2017 van de GGD Hart voor
Brabant;
b. Een positieve zienswijze te geven
over de Kadernota 2017 van de
GGD Hart voor Brabant.
Cie BZ d.d. 09-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

10.

Beleidskader 2017 Regionaal
Bureau Leerplicht en Voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost
(RBL BNO)

Beleidskader 2017 RBL BNO
voorleggen aan de gemeenteraad met
het voorstel een positieve zienswijze te
geven.
Bijdrage voor gemeente Boekel 2017:
€ 22.276 (€ 476 hoger dan begroot)

BZ

Cie BZ d.d. 09-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

GZ
a. Akkoord gaan met een
bezuiniging van 34% in plaats
van 50% op de garantieprijs
van oud papier
b. Een overeenkomst aangaan
met beide KBO’s met een
looptijd van 5 jaar waarin de
dienstbijdrage is vastgelegd
c. Het budget voor de garantieprijs van
oud papier in de voorjaarsnota 2016
te verhogen van € 10.500 met
€ 3.400 naar € 13.900 per jaar.

11.

Bezuiniging oud papierinzameling
KBO’s

12.

Vaststellen bijgesteld voorontwerp a. Kennisnemen van het bijgestelde
(VO 2016) randweg Boekel
voorontwerp voor de randweg
Boekel.
b. Dit voorontwerp vaststellen en de
basis laten zijn voor de
bestemmingsplanfase.
c. De raad middels bijgaande memo
hiervan op de hoogte stellen.

GZ

Cie GZ d.d. 08-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

13.

Gewijzigde vaststelling van
bestemmingsplan De Aa 5

De raad voorstellen het
bestemmingsplan De Aa 5 gewijzigd
vast te stellen.

GZ
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Cie GZ d.d. 08-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

14.

Principeverzoek voor het omzetten a. In principe medewerking te
van de agrarische bestemming
verlenen aan het verzoek van
naar een woonbestemming voor
aanvrager om de agrarische
familie Verhoeven, Leurke 6 te
bestemming om te zetten naar
Boekel
een woonbestemming en het
plan te laten meeliften in het
Omgevingsplan Buitengebied
2016.
b. Dit onder voorwaarde dat het
plan verder uitgewerkt wordt en
dat aanvrager in de uitwerking
aantoonbaar maakt welke
tegenprestatie hij gaat leveren in
het kader van het Vitaal
Buitengebied Boekel.

15.

Concept Kadernota 2017
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief vervoer
Brabant Noordoost (regiotaxi)

GZ

De raad middels bijgevoegd concept
BZ
raadsvoorstel voorstellen in te stemmen
met de concept Kadernota 2017 van de
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost.
Cie BZ d.d. 09-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

16.

Principeverzoek voor wijziging
naar bedrijfsbestemming voor
Berkhoek 15

Het voorgestelde plan in de huidige
vorm en omvang afwijzen en als
voorwaarden voor ontwikkeling het
volgende meegeven:
a. Er blijft sprake van een
bedrijfswoning;
b. Maximaal oppervlak
bedrijfsperceel, inclusief
bedrijfswoning en alle
voorzieningen bedrijf 5.000m2;
c. Onderbouwd wordt dat de
bedrijfsvoering gelijkgesteld kan
worden met milieucategorie 2 uit
de VNG-brochure;
d. Er wordt uitgegaan van compact
bouwen binnen het bedrijfskavel;
e. De tegenprestatie in landschap
en natuur wordt concreet
uitgewerkt met een
inrichtingsplan.

GZ
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17.

Raadsvoorstel inzake voortgang
en kosten Omgevingsplan
Buitengebied 2016

GZ
Het college besluit om de
gemeenteraad:
a. Een aanvullend krediet te vragen
voor het project Omgevingsplan
Buitengebied 2016 van € 45.000;
b. In kennis te stellen van de extra
inzet van ambtelijke capaciteit voor
het project en de beperkte
vertraging in de planning c.q.
besluitvorming.
Het college besluit tevens om de
legesopbrengsten uit meelifters te
gebruiken om de tijdelijke inhuur voor
cluster ruimtelijke ontwikkeling (deels)
te dekken.
Cie GZ d.d. 08-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

18.

Raadsvoorstel en besluit hogere
grenswaarden bestemmingsplan
“Statenweg 36, Venhorst”

GZ
Het college besluit:
a. de gemeenteraad voor te stellen het
bestemmingsplan "Statenweg 36,
Venhorst" met de identificatiecode
NL.IMRO.0755.BPHBGstatenweg3
6-VA01 gewijzigd vast te stellen;
b. de gemeenteraad voor te stellen te
verklaren dat er geen
exploitatieplan wordt vastgesteld
aangezien het kostenverhaal
middels een anterieure
overeenkomst verzekerd is;
c. Het besluit hogere grenswaarden
Statenweg 36, Venhorst vast te
stellen.
Cie GZ d.d. 08-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

19.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
11 februari 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
11 februari 2016 vaststellen.

BO
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