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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 20,
d.d. 17 mei 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
vergadering van BenW d.d. 10 mei vergadering van BenW d.d. 10 mei 2016
2016
vaststellen.

BO

2.

Wijze van toepassen van de
Over te gaan tot het vergunnen van de
regels Verordening ruimte 2014 bij aanvraag voor Noordstraat 31 en hierbij
de aanvraag Noordstraat 31
de aanvraag te toetsen aan de
Verordening ruimte 2014 die gold op
het moment van indienen van de
aanvraag.

GZ

3.

Begroting BCA 2017

a. Kennis te nemen van de Begroting 2017 GZ
van de Bestuurscommissie
Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel
b. Kennis te nemen van de mogelijke daling
van het tarief van de afvalstoffenheffing.
Deze daling is echter wel afhankelijk van
de resultaten van de aanbestedingen in
2016
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4.

Uitspraak Raad van State inzake
1. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘De
GZ
vaststellingsbesluit De Driedaagse
Driedaagse’ op basis van een
tussenuitspraak van de Raad van State
met nummer 201506497/1/R2, te
wijzigen op de onderstaande onderdelen:
a. alsnog toereikend te onderbouwen dat
het plan voorziet in een actuele
regionale behoefte, als bedoeld in
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artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro;
b. het plan te wijzigen, zodanig dat in de
planregels is gewaarborgd dat
bedrijven slechts zijn toegestaan
indien tevens een bedrijfswoning
wordt gebouwd, slechts één bedrijf
per bouwperceel is toegestaan en het
bouwen van bedrijfs-bebouwing
slechts is toegestaan indien aan de
parkeernormen wordt voldaan.
2. Het gewijzigde bestemmingsplan via uw
college vervolgens opnieuw ter
vaststelling voor teleggen aan de
gemeenteraad (vervangend
vaststellingsbesluit).

5.

Verzoek om mee te liften
Omgevingsplan – Volkelseweg 21

Het college besluit medewerking te verlenen
aan het verzoek voor herbestemming van
Volkelseweg 21 en het meeliften in het
omgevingsplan onder voorwaarden. Het
verzoek moet worden aangepast en voldoen
aan:
a. de regels uit Vitaal Buitengebied;
b. de Verordening ruimte 2014;
de kadernota voor het buitengebied.

GZ

6.

Concept vergunningaanvraag
kapel en parochietuin

1. Medewerking te verlenen aan de
plannen van initiatiefnemer aangaande
de kapel en de parochietuin, middels het
verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van vier
jaar.
2. De plannen binnen die vier jaar te
vertalen bij de integrale herziening van
de komplannen.

GZ

7.

Intrekking subsidieregeling
inzameling oud papier 1997

De subsidieregeling voor de inzameling van
oud papier uit 1997 in trekken.

GZ
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