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BW/00095

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 30 oktober 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000959

Grondprijzen en de fondsen voor
2019

a. Kennisnemen van de stijgende prijzen voor bouw- en woonrijp maken;
b. De raad voor te stellen:
- de grondprijzen voor woningbouw (met uitzondering van het project
Peelhorst) te verhogen met € 10,-;
- de grondprijzen voor bedrijfskavels te verhogen met € 5,-;
- de fondsen ongewijzigd vast te stellen.

RI&S

BW/000962

Vaststelling bestemmingsplan
Bergstraat 28 (doorzetten aan
gemeenteraad)

De gemeenteraad voor te stellen om:

RI&S

1. De zienswijzen die zijn binnengekomen naar aanleiding van de ter
inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergstraat 28’,
ongegrond te verklaren zoals verwoord in de ‘nota van zienswijzen’.
2. Het bestemmingsplan ‘Bergstraat 28’ (IDN:
NL.IMRO.0755.BPHBoekBerg str28-VA01) ongewijzigd vast te stellen
ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte
ontwerpbestemmingsplan.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd
is.
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BW/000969

Belastingverordeningen 2019.

Ter vaststelling aan de raad voor te leggen: Verordeningen afvalstoffen,
rioolheffing, grafrechten, toeristenbelasting en leges (incl tarieventabellen)
2019.

AZ

BW/000972

Ontwerpbestemmingsplan
‘Omgevingsplan: Veegplan 2’

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 2’ (IDN:
NL.IMRO.0755.OP2016Herziening02-ON01) in officiële procedure te
brengen.
2. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld
aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

BW/000973

Verzoek om medewerking aan
wijzigen rechtspersoon in
koopovereenkomst Ecodorp Boekel.

Medewerking verlenen aan de gevraagde gewijzigde tenaamstelling.

RI&S

BW/000974

Uitbreiding capaciteit Dorpsteam ten
behoeve van vergunninghouders

1. Vanaf 2019 vier uur extra capaciteit per week beschikbaar stellen
voor de Maatschappelijk Werker in het Dorpsteam ad € 12.108
per jaar, om de vergunningshouders voldoende te kunnen blijven
ondersteunen.
2. Ondersteuning bieden aan Vluchtelingenwerk Boekel.

BZ

BW/000975

ODBN, herziene begroting 2018 en
begroting 2019

1. Kennisnemen van de kritische ambtelijke noot aangaande dit
onderwerp.
2. 2. Instemmen met de positievere formulering van bijgaand
raadsvoorstel en dit aan de raad ter instemming voorleggen.

EB&M

BW/000982

Aanwijzing collectieve festiviteiten
2019

a. Voor 2019 de voorgestelde festiviteiten aanwijzen als collectieve
festiviteiten voor de horeca.
b. Ondernemersvereniging Boekel hierover informeren.

AZ

RI&S
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