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Collegebesluit
De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/000233

Jaarplan en begroting 2018 Regio
Noordoost Brabant.

De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het
jaarplan en de begroting 2018 Noordoost Brabant en geen zienswijze tegen
het jaarplan en de begroting 2018 in te dienen.

AZ
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Jaarverslag & Jaarrekening 2016

a. Jaarstukken 2016 aannemen en ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
b. De gemeenteraad voorstellen het voordelig saldo ad. € 563.000 te storten
in de Algemene Reserve

AZ

BW/000224

GGD Jaarstukken 2016 en begroting
2018

Bijgaand raadsvoorstel aan de raad voorleggen inhoudende:
1. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2018 van de GGD
Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GGD Hart voor
Brabant.

BZ
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Advies tijdelijke vergunning voor de
bouw van een loods met inpandige
mobiele mestscheiding - Molenbrand 9

De provincie Noord Brabant het onderstaande te adviseren over de aanvraag
om een tijdelijke omgevingsvergunning voor de bouw van een loods met
inpandige mobiele mestscheiding aan de Molenbrand 9.

GZ

a. Aanvrager mede te delen dat de aanvraag onvoldoende informatie bevat
om te kunnen beoordelen wat de gevolgen van het beoogde gebruik
voorde ruimtelijke ordening zijn.
b. De omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening’ te weigeren omdat de regels omtrent
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mestbewerking zoals die opgenomen zijn in het ontwerpbestemmingsplan
‘Omgevingsplan Buitengebied 2016’ nog niet onherroepelijk zijn en nog
ter discussie staan.
BW/000228

Begroting ODBN 2018

De raad voorstellen om:
a. De begroting met zienswijzen beantwoorden, waarin de volgende punten
worden opgenomen:

GZ

1. In het kader van het onderdeel collectieve taken eerst
onderzoeken hoeveel deelnemers daadwerkelijk een rol voor
ODBN zien weggelegd bij de genoemde beleidsmatige
ontwikkelingen voordat hier geld aan wordt uitgegeven.
2. De gemeente Boekel neemt niet deel aan de collectieve
verzoektaak ‘Samen Sterk in Brabant’, de tabel in bijlage 1 dient
hierop te worden aangepast.
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