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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 19, d.d. 10 mei
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.
3 mei 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 mei 2016
vaststellen.

BO

2.

Verlenging ‘Raamovereenkomst
Wmo-hulpmiddelen Welzorg
Nederland B.V.’

De ‘Raamovereenkomst Wmohulpmiddelen Welzorg Nederland B.V.’
verlengen met één jaar en dit per brief
kenbaar maken aan Welzorg.

BZ

3.

Inkoopprocedure lokale uitvoering
Wmo 2017

1. In afwijking van het geldende
aanbestedingsbeleid, een gunning
uit de hand voorbereiden voor de
uitvoering Wmo vanaf 2017 met
SCIO Consult als contractant.
2. De nieuwe overeenkomst
vormgeven met in achtneming van
genoemde uitgangspunten 1 t/m 5.
3. De overeenkomst en gunning ter
besluitvorming opnieuw aanbieden
aan het college.
4. In afwijking van het geldende
aanbestedingsbeleid de
Kwaliteitsmedewerker Wmo/Jeugd
inhuren bij SCIO Consult voor het
jaar 2017.

BZ

4.

Verzoek evenementensubsidie
Avond 4 Daagse

Gezien de opzet, inhoud en
doelstellingen van het evenement,

BZ
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de betrokkenheid en grote
deelname van de Boekelse
bevolking en de meerwaarde van
dit nieuwe evenement voor de
gemeente Boekel en haar
inwoners wordt een
evenementensubsidie ad. € 500
beschikbaar gesteld voor de
organisatie van de eerste
Boekelse wandelvierdaagse.

5.

Aankoop grond ten behoeve
aanleg fietspad De Donk

Besluiten tot aankoop van een strook
grond van de RK Parochie Sint Petrus
ten behoeve aanleg langzaam verkeer
route plan De Donk, onder
voorwaarden en condities zoals
verwoord in de overeenkomst.

GZ

6.

Voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied 2005, wijzigingsplan
Mutshoek 8 Boekel

7.

Samenwerkingsovereenkomst
a. Kennis nemen van het aanbod “Slim GZ
provincie Noord-Brabant inzake
Laden, de Brabantse aanpak” van
oplaadpalen elektrische voertuigen
de provincie Noord-Brabant,
waarmee de provincie de
laadinfrastructuur voor elektrische
auto’s in de openbare ruimte wil
faciliteren;
b. Kennis nemen van het feit dat de
provincie Noord Brabant voor de
financiering van de aanbesteding
een beroep doet op de Green Deal
‘Publiek Toegankelijke Elektrische
Laadinfrastructuur’ en hiervoor een
bestuursovereenkomst aangaat met
de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland;
c. De Provincie mandaat verlenen en
machtigen om een openbare
Europese aanbesteding te
organiseren ten behoeve van en
namens alle deelnemende
gemeenten voor het aangaan van
een Concessieovereenkomst met
één infraprovider die zorg draagt

GZ
a. Van het
voorontwerpbestemmingsplan
kennis te nemen;
b. Het wijzigingsplan ter inzage
leggen in het kader van de
inspraakprocedure;
c. Het plan om advies voorleggen aan
de provincie en het waterschap.
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voor het realiseren en exploiteren
van laadpalen in de gemeente
Boekel. In deze
Concessieovereenkomst wordt
vastgelegd dat de infraprovider
gedurende de plaatsingstermijn het
exclusieve recht en de verplichting
heeft voor het plaatsen van
laadpalen in de openbare ruimte op
grondgebied van de gemeente;
d. De provincie mandaat verlenen en
machtigen om namens de
gemeente Boekel het
contractmanagement met de
Infraprovider te voeren gedurende
de looptijd van de
Concessieovereenkomst;
e. Instemmen met het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met
de provincie Noord-Brabant, waarin
de afspraken zijn vastgelegd
(concept overeenkomst is
bijgevoegd bij dit voorstel).

8.

Verzoek om mee te liften
Omgevingsplan – Vosdeel 3

Het college besluit om geen
GZ
medewerking te verlenen aan het
voorliggende verzoek voor Vosdeel 3
tot meeliften in het Omgevingsplan. Het
verzoek voldoet niet aan de geldende
voorwaarden. Het verzoek moet
aangepast worden en voldoen aan de
regels uit Vitaal Buitengebied,
Verordening ruimte 2014 en de
kadernota voor het buitengebied.

9.

In procedure brengen van het
voorontwerp-bestemmingsplan
Irenestraat-Erpseweg

1. Kennis te nemen van het
voorontwerp-bestemmingsplan.
2. De inspraakprocedure voor dit plan
te starten.
3. Het plan voor advies voor te leggen
aan provincie en waterschap.

GZ

10.

Weigeren omgevingsvergunning
veranderen woonruimte in een
bestaand bedrijfsgebouw
Hoekstraat 3a

Vergunning te weigeren voor het
verbouwen van een woonruimte
in een bestaande bedrijfsruimte
op Hoekstraat 3a.

GZ

3

