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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 18, d.d. 3 mei 2016
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
T.A.M. van de Loo,
H. van Zutven,

burgemeester,
wethouder,
sectordirecteur.

Afwezig:

H.A.J. Willems,
J. Marcic,

wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
26 april 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 26 april 2016
vaststellen.

BO

2.

Jaarverslag Sociale Zaken 2015

1. Het jaarverslag Sociale Zaken 2015 vast
te stellen.
2. Het jaarverslag Sociale Zaken 2015 met
bijgaande memo ter informatie aan te
bieden aan de gemeenteraad.

BZ

Commissie TKN BZ
Raad TKN

3.

De breuk door Peel en Maas

1. Akkoord gaan met de
intentieverklaring ‘De breuk door
Peel en Maas’
2. Wethouder T. van de Loo
machtigen voor het ondertekenen
van de intentieverklaring
3. Een bedrag van € 1.000 per jaar
beschikbaar stellen voor het
werkbudget behorende bij deze
intentieverklaring
4. De bijgevoegde memo ter
kennisname naar de gemeenteraad
sturen

GZ
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4.

Inzichtelijk maken niet geruimde
graven – begraafplaats Boekel

GZ
Opdracht te verstrekken aan senior
archeoloog Fokko Kortlang voor het uitvoeren
van de onderstaande werkzaamheden op de
begraafplaats Boekel, onder voorwaarde dat
de kosten maximaal € 2.500,- mogen
bedragen:
Uitvoeren onderzoek met grondradar
voor het overige relevante gebied.
Samenstellen werkbare GIS kaart.
Opstellen procedure en implementeren
in gemeentelijk GIS systeem.
Opstellen plan van aanpak, coördinatie
werkzaamheden, uitbrengen advies.

5.

Herontwikkeling Bovenstehuis 6 –
meeliften in Omgevingsplan

Het college besluit om in principe
GZ
medewerking te verlenen aan
herontwikkeling van Bovenstehuis 6 onder de
volgende voorwaarden:
a. Het plan wordt planologische nader
onderbouwd;
b. De activiteiten ter plaatse worden getoetst
aan het Activiteitenbesluit;
c. De landschappelijke inpassing en vereiste
tegenprestatie worden uitgewerkt;
d. Het plan kan meeliften in het
Omgevingsplan, mits alle planstukken
tijdig worden aangeleverd.
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