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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 2, d.d. 10 januari
2017
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.
20 december 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
20 december 2016 vaststellen.

BO

2.

Kadernota 2018 BSOB

Instemmen met raadsvoorstel inzake
Kadernota 2018 BSOB

BO

Commissie AZ d.d. 13-2-2017
Raad d.d. 23-2-2017

3.

Regiokeuze Beschermd Wonen

Met ingang van 01-01-2020 als regio
Brabant Noordoost-Oost de
samenwerking voortzetten ten aanzien
van Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang.

BZ

4.

Solidariteit en verevening
jeugdhulp Noordoost-Brabant
2016 en verder

1. Instemmen met het toepassen van BZ
volledige solidariteit bij
JeugdzorgPlus in de regio
Noordoost-Brabant, waarbij de
bijdrage van individuele gemeenten
wordt berekend via de
verdeelsleutel naar rato van de
rijksbijdrage uit de
septembercirculaire van het jaar
(t-1).
2. Voor de categorie “zorg met verblijf,
pleegzorg, gezinsgericht en
Gecertificeerde Instelling”
instemmen met het bepalen van de
bijdrage op basis van
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voortschrijdend zorggemiddelde.
3. Instemmen met het betalen naar
eigen verbruik van het jaar (t-1) voor
de categorie “zorg zonder verblijf”.
4. De verdeelsleutel 2016 vast te
stellen conform bijlage 2 en het
bedrag voor Boekel vast te stellen
op € 1.436.967 (bijlage 1) en de
regeling bandbreedte
80-120% (RBO besluit 27-10-2015)
in 2016 op dezelfde wijze toe te
passen als in 2015.
5. Eventuele onder- of
overschrijdingen worden naar rato
van de vastgestelde inleg per
gemeente (bijlage 1) verrekend.
6. In afwijking op het inkoopbesluit
2017-2020 wordt de LTA op de
bestaande (huidige) manier
afgewikkeld tot er nieuwe afspraken
zijn. De budgetbewaking blijft bij de
centrumgemeente ‘sHertogenbosch.
7. Wanneer er gemeenten zijn die
onevenredig benadeeld worden in
2017 doordat zij voogdij kinderen in
een instelling binnen hun gemeente
hebben, en daar aantoonbaar
onevenredig onvoldoende voor
gecompenseerd worden, vallen we
voor de kosten van de
voogdijkinderen terug op volledige
solidariteit.

5.

Notitie accommodatiebeleid

a. Kennis nemen van de notitie
BZ
accommodatiebeleid gemeente
Boekel.
b. De notitie accommodatiebeleid
vaststellen.
c. Het raadsvoorstel en raadbesluit ter
besluitvorming aanbieden aan de
gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 15-02-2017
Raad d.d. 23-02-2017

6.

Eerste wijziging ‘Algemene
subsidieverordening 2014
Gemeente Boekel’

De eerste wijziging ‘Algemene
subsidieverordening 2014 gemeente
Boekel’ vaststellen en ter
besluitvorming aanbieden aan de
gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 15-02-2017

BZ
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7.

Zienswijze scheiding DAEB en
niet-DAEB Brabantwonen
(vervolg)

Instemmen met de presetatieafspraken
met BrabantWonen voor 2017

GZ

8.

De Mouthoeve – strijdigheden
bestemmingsplan

Een brief uit te doen aan de
GZ
ondernemer die zich bezighoudt met de
exploitatie van de Mouthoeve, waarin:
a. hij gewezen wordt op de
strijdigheden van meerdere
aanwezige functies met de
bepalingen uit het geldende
bestemmingsplan “Schutboom 1
Boekel”.
b. hem een termijn van één maand
wordt geboden om onder de in dit
voorstel kenbaar gemaakte
voorwaarden een
omgevingsvergunning aan te
vragen voor de activiteit ‘handelen
in strijd met de regels ruimtelijke
ordening’.

9.

Dierenpension Grote Baan 4,
Venhorst

GZ
Het college besluit om in principe
medewerking te verlenen aan de
mogelijkheid tot het starten van een
dierenpension aan de Grote Baan,
onder voorwaarde dat:
• Het bestaande bouwvlak wordt
gehandhaafd;
• Het bedrijf stopt met de
varkenshouderij en de bijbehorende
vergunning wordt ingetrokken voordat
er met het dierenpension wordt
gestart;
• Een inrichtingsplan wordt gemaakt
met parkeeroplossing en
landschappelijke inpassing;
• Het plan zal moeten voldoen aan
milieunormen.

10.

Oprichten woning achter
Donkstraat 3a

Geen medewerking te verlenen aan het GZ
oprichten van een woning achter Donkstraat 3a. Bij de eventuele planvorming
De Donk 3e fase zal bekeken worden of
het perceel van verzoeker en diens
wensen met betrekking tot de
bebouwing, daarin meegenomen
kunnen worden.
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11.

Uitspraak Rechtbank, nieuw
besluit aanvraag
omgevingsvergunning Zijp 2a

De gevraagde binnenplanse
ontheffingsmogelijkheid om te kunnen
bouwen binnen 5 meter tot de
zijdelingse perceelsgrens op de locatie
Zijp 2a, te verlenen. Voordat de
omgevingsvergunning verleend kan
worden moeten wel eerst de
activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’ te
worden getoetst aan de geldende weten regelgeving.

12.

Aanvraag omgevingsvergunning:
oprichten kantoor Kerkstraat 16D

De gevraagde omgevingsvergunning
GZ
voor het oprichten van een kantoor aan
de Kerkstraat 16D te verlenen onder
de in dit voorstel genoemde
voorwaarden.

13.

Legalisatieverzoek Wanroijseweg
1a, Boekel

•

•

•

Geen medewerking verlenen aan
het voorstel om de gevraagde
aanduiding toe te kennen.
Als d.m.v. een procedure de
bestemming wordt gewijzigd naar
‘Bedrijf’ mag het fouragebedrijf zich
alsnog op deze locatie vestigen.
Dan zal ook voldaan moeten
worden aan de vereiste
kwaliteitsverbetering.

GZ

GZ
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