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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 4,
d.d. 24 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.
17 januari 2016

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

BO

2.

Aanbieden van het ontwerpJaarplan en begroting 2017 Regio
Noordoost Brabant aan de
gemeenteraad

BO
Ontwerp-Jaarplan en begroting 2017 Regio
Noordoost Brabant voorleggen aan de
gemeenteraad en voorstellen geen gebruik te
maken van de mogelijkheid omtrent de
ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen.
Commissie AZ d.d. 13-02-2017
Raad d.d. 23-02-2017

3.

Bijdrage Stichting Comité BoekelVenhorst

De bijdrage voor Stichting Comité Boekel
Venhorst voor 2017 éénmalig te verhogen
met € 1.000,=

BZ

4.

Wijzigen bebouwde kom wet
Natuurbescherming

a. Instemmen met het wijzigen van de
bebouwde komgrenzen van de wet
Natuurbescherming conform
bijgevoegde tekening
b. Instemmen met de kaders voor het
vernieuwen van het kapbeleid
c. Instemmen om bijgevoegde
tekstuele toelichting op het
vernieuwd kapbeleid toe te voegen
aan de ter inzage liggende stukken.
d. De gemeenteraad informeren door
middel van bijgevoegde memo.

GZ
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5.

Principeverzoek Hoekstraat 3a,
Venhorst

Het college besluit om in principe
GZ
medewerking te verlenen aan het verzoek om
de omschakeling van een agrarisch bouwblok
naar een bouwblok met bedrijfsbestemming
toe te staan.
• Bij uitvoering van het voorstel zal de
dwangsom worden opgeschort.
• Het plan moet voldoen aan de
gestelde termijnen onder
‘Keuzemogelijkheden’.
• Het plan zal nader uitgewerkt moeten
worden en tevens moeten voldoen
aan de vereiste kwaliteitsverbetering.

6.

Uitbreiding hoge
teeltondersteunende
voorzieningen, Zijp 7 te Boekel

Het college besluit om principe medewerking
te verlenen aan het verzoek voor uitbreiding
van teelgoten aan de Zijp 7, onder
voorwaarde dat:
• Door middel van een tijdelijke
vergunning voor 5 jaar direct 6 ha.
teeltgoten wordt vergund;
• Dit in de uitwerking van het
Omgevingsplan definitief wordt
gemaakt;
• Vooraf een uitwerkingsovereenkomst
wordt afgesloten waarin afspraken
worden gemaakt over onder andere
de uitwerking en gevraagde
landschappelijke kwaliteitsinvulling.

GZ

2

