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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 36,
d.d. 6 september 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.
2 augustus 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
2 augustus 2016 vaststellen.

BO

2.

Strategische visie 2030

a. Kennis te nemen van de strategische
visie 2030.
b. De strategische visie 2030 ter
vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.

BO

Cie AZ d.d. 3 oktober 2016
Raad d.d 13 oktober 2016

3.

Frauderisicoanalyse

De gemeenteraad voor te stellen de
frauderisicoanalyse vast te stellen.

BO

Cie AZ d.d. 3 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

4.

Inkoopbeleid 2016

1. Kennis te nemen van het inkoopbeleid BO
2016.
2. Het inkoopbeleid 2016 ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad.
Cie AZ d.d. 3 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

5.

Geactualiseerd
Informatiebeveiligingsplan BRP
(Basis Registratie Personen) en
waardedocumenten 2016

Vaststellen van het geactualiseerd
Informatiebeveiligingsplan BRP en
waardedocumenten 2016 inclusief
onderliggende bescheiden

BO
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6.

Subsidieaanvraag Stichting de
Noodkreet

7.

Deelname de Cultuurloper

De subsidieaanvraag van Stichting de
Noodkreet voor de jaren 2016 en 2017 af
te wijzen.

BZ

a. De intentie uitspreken om met
het Boekelse basisonderwijs
deel te nemen aan de
Cultuurloper.
b. Voor een periode van 4 jaar (20172020) een bedrag van € 0,50 per
inwoner beschikbaar stellen voor
deelname aan de Cultuurloper en
deze kosten dekken uit het Fonds
Kunst & Cultuur.

BZ

Cie BZ d.d. 5 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

8.

Beleidsplan Beschermd Wonen
2016-2020 agenderen voor
gemeenteraad

1. Kennis nemen van bijgesloten
raadsvoorstel.
2. Het Beleidsplan Beschermd Wonen
2016-2020 ter instemming voorleggen
aan de gemeenteraad.

BZ

Cie BZ d.d. 5 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

9.

Verzoek voor tijdelijke afwijking
voor de opslag van zand / grond
aan de Noordstraat

Het college besluit om medewerking te
verlenen aan een omgevingsvergunning
voor tijdelijke afwijking van de regels van
het bestemmingsplan voor het opslaan
van zand /grond aan de Noordstraat 9 te
Venhorst onder voorwaarden, zoals
genoemd onder punt 6 van dit voorstel.

GZ

10.

Medewerking aan de bouw van
een woning aan de Volkelseweg
(vervolg).

a. Kennisnemen van de conceptanterieure overeenkomst en het
voorontwerp-bestemmingsplan.
b. Instemmen met de anterieure
overeenkomst en deze door beide
partijen laten ondertekenen.
c. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en dit in procedure
brengen.

GZ

11.

Kap en herinrichting groen in
Burgemeester Schafratstraat

a. De Burgemeester Schafratstraat
herinrichten met een Amberboom in
de maat 20-25.

GZ
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b. Een krediet beschikbaar stellen van
€ 60.000 voor de kap en herinrichting
van de Burgemeester Schafratstraat
Cie GZ d.d. 4 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

12.

Voorstel aan de raad over
vaststelling bestemmingsplan
Arendnest 14 en 5a.

De raad voor te stellen om:

GZ

1. Te verklaren dat de ingediende
zienswijzen aanleiding geven tot het
doorvoeren van wijzigingen in het vast
te stellen bestemmingsplan
"Arendnest 14 en 5a".
2. Het bestemmingsplan "Arendnest 14
en 5a" gewijzigd vast te stellen ten
op-zichte van het in officiële
procedure gebrachte
ontwerpbestemmingsplan. De
wijzigingen hebben betrekking op:
• De opname van een elzenhaag in
het landschappelijk inrichtingsplan.
• De juridisch planologische borging
van de uitvoering en instandhouding van het landschappelijk
inrichtingsplan door middel van het
opnemen van een bepaling in de
bestemmingsplanregels.
3. Te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is.
Cie d.d. 4 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

13.

Bod prestatieafspraken 2017
BrabantWonen

a. Kennisnemen van het bod (geen
activiteiten) van BrabantWonen voor
2017 in het kader van de
prestatieafspraken.
b. Akkoord gaan met dit bod.

GZ

14.

Bezwaarschrift intrekking
bouwvergunning twee
recreatiewoningen Vliegberg 9.

Familie Putter ervan op de hoogte stellen,
dat de ingetrokken bouwvergunning niet
(deels) kan herleven, maar dat het
vigerende bestemmingsplan wel een
bouwmogelijkheid biedt.

GZ

15.

Principeverzoek om een
erfafscheiding op te mogen
richten, Elzen 12

Geen medewerking te verlenen aan het
oprichten van de gevraagde erfafscheiding aan de Elzen 12 te Boekel.

GZ
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16.

Uitbreiding Gildehuis, waterval 3a

Medewerking te verlenen aan de
GZ
uitbreiding van het Gildehuis aan de
Waterval 3a middels het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de activiteit
“handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening”, op grond van artikel
2.12, lid 1 sub a, onder 2 Wabo.

17.

Verzoek om toestemming aan
gemeenteraad tot het besluit tot
het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling
Brabant-Noord 2011 conform het
bijgevoegde wijzigingsbesluit.

De gemeenteraad van Boekel in haar
vergadering van 13 oktober 2016 te
vragen om toestemming te geven tot het
wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling Brabant-Noord 2011 zoals
opgenomen in de bijlage

AZ

Cie AZ d.d. 3 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

18.

Accountantsverslag &
controleverklaring jaarrekening
2015

Kennis nemen van het accountantsverslag AZ
en de controleverklaring over de
jaarrekening 2015 en ter vaststelling
aanbieden aan de gemeenteraad.
Cie AZ d.d. 3 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016

19.

Locatiekeuze nieuwbouw
onderwijshuisvesting Boekel – na
onderzoek verkeersveiligheid en
beeldvorming buitenruimte locatie
Parkweg

1. Het onderzoeksrapport
‘Schoolomgeving Parkweg –
Verkeerskundige maatregelen en
inrichting buitenruimte’van bureau
Kragten voorleggen aan de
gemeenteraad
2. De raad middels bijgaand voorstel
verzoeken de locatie Parkweg vast te
stellen als de locatie voor nieuwbouw
onderwijshuisvesting
Cie d.d. 5 oktober 2016
Raad d.d. 13 oktober 2016
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