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Onderwerp

Collegebesluit

BW/000122

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 4 april 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000081

Jaarstukken 2016, herziening
begroting 2017, ontwerpbegroting
2018 BSOB.

Instemmen met raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016, herziening begroting
2017 en ontwerpbegroting 2018 BSOB.

AZ

BW/000115

Brief Stichting GOO over klimaat
Octopus en kozijnen Cornelius

-

BZ

-

Kennis nemen van de brief van Stichting GOO over klimaat Octopus en
kozijnen Cornelius
Klimaat Octopus: Verantwoording nemen als gemeente om deze
klimaatproblematiek aan te pakken
Daarvoor extern advies inwinnen voor aanpak klimaat en frisse lucht
Budget voor onderzoekskosten tot € 3600 incl btw meenemen in
voorjaarsnota 2017
Kozijnen Cornelius: Schoolbestuur is verantwoordelijk voor onderhoud.
Uitleg geven over monumentencommissie en –subsidie

Portefeuille
AZ

BW/000118

Aanvraag subsidie Vogelvereniging
Kwekersgoud

De aanvraag voor instandhoudingssubsidie door Vogelvereniging
Kwekersgoud af te wijzen.

BZ

BW/000119

Voorstel vaststelling
bestemmingsplan 'Randweg Boekel'
naar gemeenteraad

De gemeenteraad voor te stellen om:

GZ

1. In te stemmen met de nota van zienswijzen die is opgesteld naar
aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan
‘N605 - Randweg Boekel’.
2. Het bestemmingsplan ‘N605 - Randweg Boekel’ met identificatienummer
NL.IMRO.0755. BPBGRandwegBoekel-VA01, gewijzigd vast te stellen.
3. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit besluit.
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BW/000111

Beslissing op
inspraakreacties/vooroverleg
voorontwerp-bestemmingsplan
Volkelseweg

Het college besluit in te stemmen met beantwoording inspraakreacties en
vooroverleg en het aangepaste plan in ontwerp ter inzage te leggen.

GZ

BW/000112

Verzoek PeelrandWonen om
beëindiging Koopgarant-constructie

Instemmen met de beëindiging van de Koopgarant-constructie door
PeelrandWonen.

GZ

BW/000101

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
Boekel 2017-2022

De raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voorstellen:
1. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boekel 2017-2022 vast te
stellen.
2. De benodigde middelen voor de uitvoering van de in dit plan opgenomen
werkzaamheden in de planperiode 2017 t/m 2022 beschikbaar te stellen,
zonder dat de rioolrecht meer stijgt dan reeds in de begroting 2017 is
opgenomen.

GZ

BW/000120

Verslag vergadering
monumentencommissie d.d. 8 maart
2017

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie d.d. 8 maart
2017, voor kennisgeving aan te nemen.

GZ
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