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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 11, d.d. 15 maart
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.
8 maart 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 8 maart
2016 vaststellen.

BO

2.

Jaarrapportage nieuwe taken
Wmo 2015

BZ
1. Kennis nemen van bijgaande
jaarrapportage over 2015
betreffende de nieuwe taken Wmo.
2. De monitorrapportage met
toelichting beschikbaar stellen aan
raads- en burgerleden en de
Adviesraad Sociaal Domein Boekel.

3.

Abonnement handboek ‘Grip op
Participatiewet’ 2016

1. In 2016 het abonnement voor het
handboek Grip op Participatiewet
van Schulinck voort te zetten.
2. De kosten voor de basislicentie en
Nibud prijzengids ad € 5.038,46
(incl. BTW) bij Optimisd in rekening
te brengen.
3. De kosten voor het onderhoud
eenmalig ad € 2.732,79 (incl. BTW)
middels de voorjaarsnota op te
nemen in de begroting.

BZ

4.

Verbeteren plantsoenen in en om
het centrum

a. De plantsoenen in het om het
centrum van Boekel tijdens de
komende plantperiode opknappen
b. De kosten van het ‘handjeswerk’

GZ
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(€ 5.645) ten lasten te laten komen
van de AGR gelden van IBN
c. In de voorjaarsnota een eenmalige
verhoging van het budget van
planten, zaden en pootgoed op
nemen van € 6.105

GZ

5.

Principeverzoek voor het
bestemmen van een gedoogde
bedrijfswoning en het
herbestemmen van een agrarisch
bouwblok naar bedrijf aan
Millseweg 7A

1. De naar alle waarschijnlijkheid
administratieve, ambtelijke
fout uit 2005 bestuurlijk te
erkennen en (op basis van
dossieronderzoek) een
positief (algemeen) standpunt
in te nemen over de wijziging
van de “fictieve” bestemming
Agrarisch Bouwblok naar
Bedrijf met bedrijfswoning aan
Millseweg 7A.
2. De plannen nader uit te laten
werken door initiatiefnemer en
opnieuw aan uw college voor
te leggen alvorens op te
nemen in het Omgevingsplan.
Als voorwaarden voor
ontwikkeling het volgende
mee te geven;
a. De aanvrager dient
een verbeelding aan te
leveren;
b. De aanvrager dient zijn
bedrijfsactiviteiten te
specificeren naar
milieucategorie;
c. Er blijft sprake van één
bedrijfswoning;
3. De tegenprestatie dient
concreet uitgewerkt te
worden.

6.

Vaststelling hogere grenswaarde
geluid Centrum-Oost 2

Voor de geprojecteerde appartementen GZ
in het bestemmingsplan Centrum-Oost
2 een hogere grenswaarde geluid vast
te stellen dan genoemd in artikel 82 van
de Wet geluidhinder.

7.

Medewerking verlenen aan de
uitbreiding van de
champignonkwekerij Mutshoek 8

a. In beginsel medewerking te
verlenen aan het benodigde
wijzigingsplan.
b. Hiertoe een anterieure
overeenkomst aan te gaan.

GZ
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8.

Opstarten planologische en m.e.r.
procedure uitbreiding
pluimveebedrijf Voskuilenweg 21

a. Het voorontwerp wijzigingsplan
“Voskuilenweg 21” en bijhorende
plan-MER “Voskuilenweg 21 te
Venhorst” vrij te geven voor
inspraak gedurende zes weken;
b. Het toetsingsadvies voor het planMER op te vragen bij de commissie
m.e.r.

GZ
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