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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 21, d.d. 24 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

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 17 mei vergadering van BenW d.d. 17 mei
2016
2016 vaststellen.

2.

Voorjaarsnota 2016

Sector

BO

De voorjaarsnota 2016 vast te stellen
BO
en ter besluitvorming aanbieden aan de
Gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 27-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

3.

Conceptbegroting 2017 en
1. De gemeenteraad te adviseren een BZ
conceptjaarverslag 2015
positieve zienswijze te geven op de
Werkvoorzieningschap Noordoostconceptbegroting 2017
Brabant
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
2. De gemeenteraad te adviseren een
positieve zienswijze te geven op het
conceptjaarverslag 2015
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
Commissie BZ d.d. 29-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

4.

Begroting 2017 en jaarrekening
De Raad conform bijgevoegd
2015 van de Gemeenschappelijke raadsvoorstel voorstellen:
Regeling Kleinschalig Collectief
1. In te stemmen met de concepten
Vervoer Brabant Noordoost
van de begroting 2017 en
jaarrekening 2015 van de

BZ
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gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer
Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de
portefeuillehouder in te brengen bij
de behandeling van de concepten
van de begroting 2017 en de
jaarrekening 2015 in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 11
juli 2016.
Commissie BZ d.d. 29-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

5.

Aangepaste landbouwparagraaf in 1. Kennis nemen van de opmerkingen GZ
het voorontwerp bestemmingsplan
van ZLTO afdeling Boekel-Venhorst
N605 Randweg
op de landbouwparagraaf;
2. Instemmen met de gewijzigde
landbouwparagraaf van het
voorontwerp bestemmingsplan
Randweg die als bijlage bij dit
voorstel is gevoegd.
3. Het voorontwerp bestemmingsplan
N605 Randweg Boekel vrijgeven
voor inspraak.

6.

Voortgang planvorming Zandhoek
– Bergstraat

GZ
Het college besluit om betrokkenen bij
de locatie “Zandhoek – Bergstraat”
1. Nog eenmaal de kans te geven het
bestemmingsplan zelf te regelen.
Dit conform dezelfde
randvoorwaarden als in 2014.
2. Partijen die niet bij willen dragen
aan de exploitatie en de
planvorming zullen buiten het
bestemmingsplan gehouden zullen
worden. Deze locatie(s) zullen
worden bevroren.
3. Na 1 januari 2018 zal een
handhavingstraject gestart worden
waarbij de situatie(s) wordt/worden
teruggebracht naar hetgeen
vergund c.q. van rechtswege
ontstaan is.
4. Betrokkenen dienen de plannen
voor 1 oktober 2016 aan te leveren.
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