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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 45,
d.d. 8 november 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.
1 november 2016

De openbare besluitenlijst van de
BO
vergadering van BenW d.d. 1 november
2016 vaststellen.

2.

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 15 december 2016 te
vragen om toestemming te geven tot
het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling BrabantNoord 2011 zoals opgenomen in de
bijlage.

BO

Commissie AZ d.d. 08-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016

3.

Vastgestelde begroting Brabants
Historisch Informatie Centrum
(BHIC) 2017

De vastgestelde begroting 2017 van het BO
BHIC ter kennisname aanbieden aan
de raad
TKN Raad d.d. 15-12-2016

4.

Bestuursrapportage 2016

De bestuursrapportage 2016 voor
kennisgeving aannemen en ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 08-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016

BO
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5.

Belastingverordeningen 2017

Ter vaststelling aan de raad voor te
BO
leggen:
- Verordening afvalstoffen 2017;
- Verordening rioolheffing 2017;
- Verordening graf- en
begrafenisrechten 2017 en
bijbehorende tarieventabel;
- Verordening Toeristenbelasting
2017;
- Legesverordening 2017,
bijbehorende tarieventabel 2017
en tarieven en vergoedingen
2017, niet in belastingvorm
geregeld.
Commissie AZ d.d. 08-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016

6.

Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 – De raad middels bijgaand raadsvoorstel BZ
2020
voorstellen om:
a. Kennis te nemen van de Nota
lokaal gezondheidsbeleid 20172020 gemeente Boekel en het
daarin geïntegreerde Preventieen handhavingsplan alcohol.
b. De Nota lokaal
gezondheidsbeleid 2017-2020
gemeente Boekel vast te stellen.
Commissie BZ d.d. 07-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016

7.

Analyse resultaten BUIG-budget
2016

a. De notitie “Analyse resultaten BUIG- BZ
budget 2016” vast te stellen.
b. De notitie “Analyse resultaten BUIGbudget 2016” aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 07-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016

8.

Memo ondertekening
De raads- en burgerraadsleden te
overeenkomst watersamenwerking informeren over:
As50+ 2017 – 2021
• De ondertekende
samenwerkingsovereenkomst
watersamenwerking As50+
• De visie Netwerken in de
afvalwaterketen, visie op
samenwerken aan riolering en
zuivering in de regio As50+

GZ
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•

Te verwachten besparingen
als gevolg van de
samenwerking

9.

Bezwaarschrift
omgevingsvergunning kappen
Berghoeve 18

a. Kennis te nemen van de
bezwaren van beide
bezwaarmakers
b. De omgevingsvergunning voor het
vellen van 5 bomen in de tuin van
Berghoeve 18 verlenen

GZ

10.

Integrale herziening
bestemmingsplan Kom Boekel

1. Tegemoet te komen aan de
actualiseringsverplichting uit de
Wet ruimtelijke ordening door
ervoor te kiezen om een
beheersverordening vast te stellen
voor het komgebied van Boekel.
2. Een mutatie mee te nemen in de
Voorjaarsnota 2017 voor een
budget van € 15.000,- voor het
opstellen van de
beheersverordening Kom Boekel.
3. Opdracht uit te zetten bij Rho
adviseurs voor het uitvoeren van
de werkzaamheden die zijn
opgenomen in het aangeleverde
Plan van Aanpak d.d.
30 september 2016
(projectnummer
075500.201611.16).

GZ

11.

Verordening kwaliteit
Vergunningverlening, Toezicht en
handhaving

1.

2.

12.

Vrijgave ontwerp
bestemmingsplan Randweg
Boekel

GZ
De raad voor te stellen in
hoofdlijnen in te stemmen met de
concept-Brabantbrede Verordening
kwaliteit Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving
Omgevingsrecht;
2. Voor de
deskundigheidsgebieden
‘Buitengewone opsporing milieu,
welzijn en infrastructuur’, ‘Groen en
Ecologie’ en ‘Cultuurhistorie’
aangepaste normen vast te stellen.

1. De nota van inspraak die is
GZ
opgesteld naar aanleiding van de
ter inzage legging van het
voorontwerpbestemmingsplan
‘N605 - Randweg Boekel’, vast te
stellen.
2. In te stemmen met het in procedure
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brengen van het ontwerp
bestemmingsplan ‘N605 Randweg Boekel’ met
identificatienummer
NL.IMRO.0755.BPBG
RandwegBoekel-ON01, waarin de
voorgestelde wijzigingen uit de
nota van inspraak zijn
doorgevoerd.
3. De Crisis- en herstelwet van
toepassing te verklaren op dit
besluit

13.

Sociale Paragraaf Woonvisie

GZ
1. De Sociale Paragraaf Woonvisie
vaststellen als actuele aanvulling op
de bestaande ‘Woonvisie Belangen
in Balans 2010-2020’.
2. Kennis nemen van het Advies van
de Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Boekel en de conceptreactie van het College en daartoe
de volgende zaken besluiten:
a. In 2018 in samenwerking
met Peelrand Wonen de
Sociale Paragraaf evalueren
en die input gebruiken voor
de nieuwe Woonvisie 2030.
b. In 2017 met PeelrandWonen
beleid opstellen inzake de
verbetering van leefbaarheid
met als uitgangspunt een
structurele bijdrage op te
nemen in de
prestatieafspraken vanaf
2018.
c. In 2017 gaan we vanuit onze
faciliterende rol middels een
aantal artikelen in de media
aandacht vragen voor het in
beweging krijgen van de
particuliere markt op de
gevraagde onderwerpen.
d. In 2017 onderzoek opstarten
naar de behoefte van
beschermde/beschutte
woonvormen in de regio
Brabant Noordoost-oost én
specifiek voor de gemeente
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Boekel.
3. In 2019 een nieuwe Woonvisie
inplannen.
Commissie GZ d.d. 06-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016
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