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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 15, d.d. 12 april
2016
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

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

2.

BSOB, jaarstukken 2015,
herziening begroting 2016,
Ontwerpbegroting 2017

Aanbieden aan de gemeenteraad en
BO
deze adviseren in te stemmen met de
jaarstukken 2015, herziening Begroting
2016 en Ontwerpbegroting 2017 BSOB
en géén afzonderlijke zienswijze
indienen m.b.t. Ontwerpbegroting 2017.
Commissie AZ d.d. 09-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016

3.

Definitief standpunt inzake de
tijdelijke mestverwerking aan de
Neerbroek 29

GZ
Een positief standpunt in te nemen
omtrent het tijdelijk toestaan van de
solitaire mestverwerking aan de
Neerbroek 29 voor een periode van
maximaal 5 jaar onder de voorwaarden
dat:
1. De overlast op de omgeving tot een
minimum wordt beperkt wat
betekent dat:
a. er niet meer mestzakken worden
geplaatst dan de bestaande
twee en dat de beide
mestzakken aangesloten
worden op een luchtwasser;
b. het emissiepunt van de
luchtwasser wordt gesitueerd op
de locatie zoals die is
aangegeven op de door
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ondernemer aangeleverde
milieutekening met
projectnummer 1255OM110M
(wijzigingsdatum 25 maart
2016);
c. de mestzakken jaarlijks gekeurd
worden door een gecertificeerde
instelling op het voorkomen van
lekken.
2. Er een overeenkomst wordt
gesloten met de ondernemer
waarin minimaal de onderstaande
zaken zijn opgenomen:
a. het college gaat onder
voorwaarden een
inspanningsverplichting aan tot
het geven van een positief
advies aan Gedeputeerde
Staten over de uiteindelijke
aanvraag om vergunning voor
vijf jaar;
b. de gemeente wordt finale
kwijting verleend door de
ondernemer in verband met de
ingediende schadeclaim;
c. binnen twee jaar, dus vóór 1 mei
2018 zal de ondernemer
concrete plannen ingediend
moeten hebben die in lijn liggen
met de voorgestelde
‘totaaloplossing’. Hierbij
verwachten wij een compleet
uitgewerkt bestemmingsplan en
aanvragen om omgevingsverguningen (o.a. milieu).
Deze stukken moeten gereed
zijn om in procedure gebracht te
worden. Als dit niet gebeurt dan
komt de tijdelijke ‘toestemming’
na die twee jaar te vervallen.

4.

Memo actualisatie geurkaart

a. Kennis te nemen van de memo
‘Actualisatie geurkaart’
b. De memo ‘Actualisatie geurkaart’
doorsturen naar de gemeenteraad.

5.

Beleidsbeheerplan Openbare
De Raad middels bijgevoegd
Verlichting 2016 Gemeente Boekel concept raadsvoorstel voorstellen:
1. In te stemmen met het
beleidsbeheerplan Openbare
Verlichting 2016 gemeente
Boekel
2. De benodigde financiële

GZ

GZ
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middelen uit het
beleidsbeheerplan Openbare
Verlichting beschikbaar te
stellen
Commissie GZ d.d. 10-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016

6.

Het plaatsen van een
telecominstallatie in de kerktoren
ten behoeve van het mobiele
netwerk van Tele2

Kenbaar te maken dat u voornemens
bent om over te gaan tot het verlenen
van een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor het
plaatsen van een telecominstallatie in
de kerktoren van de Sint Agathakerk te
Boekel, ten behoeve van het mobiele
netwerk van Tele2.

GZ

7.

Stand verkoop kavels per 1 april
2016

a. Kennisnemen van bijgevoegde
memo “Stand verkoop kavels per 1
april 2016”;
b. De memo doorsturen naar de
Raad- en Burgerleden.

GZ

8.

Actualisatie meerjaren
onderhoudsplan (MOP)
gemeentelijke gebouwen 2016 –
2025

GZ
a. Het vaststellen van het
geactualiseerde meerjaren
onderhoudsplan (MOP)
gemeentelijke gebouwen voor de
periode 2016-2025
b. Instemmen met het uitvoeren van
de in het plan genoemde
werkzaamheden waarbij individuele
posten daar waar nodig
overschreden kunnen worden,
maar waarbij de onttrekking per
jaar nooit hoger mag zijn dan
geraamd.
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