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BW/000197

Openbare besluitenlijst BenW vergadering
d.d. 16 mei 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000189

BenW voorstel mbt jaarrekening 2016,
jaarverslag 2016 en begroting 2018 van
het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC)

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016, het jaarverslag 2016 en begroting
2018 van het BHIC.
2. Het bijgevoegde concept-raadsvoorstel en -raadsbesluit aan de raad aanbieden
ten behoeve van de vergadering van 6 juli 2017. Het college stelt voor in te
stemmen met de begroting 2018 en geen zienswijze in te dienen.

AZ

BW/000185

B&W Jaarverslag 2016 Sociale zaken

1.
2.

BZ

BW/000193

B&W: Begroting 2018 Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Brabant Noordoost (RBL BNO)

Begroting 2018 RBL BNO met positief advies voorleggen aan de gemeenteraad

BZ

BW/000186

Beslissing op bezwaren tegen
omgevingsvergunning Kerkstraat 16D

1. De bezwaren die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning gedeeltelijk
gegrond te verklaren omdat onvoldoende gemotiveerd is dat er geen
belemmeringen bestaan tegen het afwijken van de bestemmingsplanregels.
2. Te besluiten dat de ingediende bezwaren geen aanleiding geven om het eerdere
besluit om de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een
kantoor op het adres Kerkstraat 16D te Boekel, te herzien.
3. De bezwaarmakers op de hoogte te stellen van uw besluit en hen de nadere
motivatie te doen toekomen.

GZ

BW/000176

Gebiedsstrategie duurzame
energieopgave Regio Noordoost Brabant

a. Kennis nemen van het plan om in de regio Noordoost Brabant een energieagenda op te stellen
b. Meer informatie inwinnen over dit plan voordat financiële middelen beschikbaar
gesteld worden

GZ

Het jaarverslag Sociale zaken 2016 vast te stellen.
Het jaarverslag Sociale zaken 2016 met raadsmemo ter informatie aan te
bieden aan de gemeenteraad.
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c.

Voorstellen om een verdeelsleutel te gebruiken bij het verdelen van de kosten

BW/000192

Ontwerp bestemmingsplan Gemertseweg
9 - Tuinmarkthallen Boekel

Het college besluit om de planologische procedure voor het bestemmingsplan
'Gemertseweg 9 - Tuinmarkthallen Boekel' op te starten en het plan voor zienswijzen
te publiceren.

GZ

BW/000164

Voorontwerpbestemmingsplan
Bergstraat 28

1. De inspraakprocedure voor het bestemmingsplan Bergstraat 28 over te slaan
aangezien de initiatiefnemer zijn plannen persoonlijk heeft toegelicht aan de direct
omwonenden.
2. Vooroverleg te voeren met de provincie Noord Brabant en waterschap Aa en
Maas.
3. Nadat vooroverleg gevoerd is met de genoemde instanties en er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten het ontwerpbestemmingsplan
'Bergstraat 28' in officiële procedure te brengen.

GZ

BW/000178

Ontwerpbestemmingsplan
Bergstraat/Runstraat (2)

Het ontwerpbestemmingsplan Bergstraat/Runstraat, Boekel (2) in officiële procedure
te brengen.

GZ
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