GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 13 november 2018

Aanwezig

P.M.J.H. Bos,
M.J.A. Tielemans,
H.A.J. Willems,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

Afwezig

M.R.G. Buijsse,

wethouder.

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/001000

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 5 november 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000960

Verordening op de heffing en de
invordering van de onroerende
zaakbelastingen 2019

Akkoord gaan met de Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende
zaakbelastingen 2019, en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad.

AZ

BW/000978

Plangebied De Burgt, start
ontwikkeling 4e kwartaal 2018

1. In te stemmen met het 1e concept projectplan voor De Burgt.
2. Kennis te nemen van de concept grex voor het zuidwestelijk deel van het
plangebied, fase 1.
3. Bijgaand raadsvoorstel en besluit doorgeleiden naar de raad van 13 dec. 2018.

RI&S

BW/000991

Verzoek voor acht
woonwagenstandplaatsen voor de
familie(s) Erbrink, Rosenberg,
Steinbach.

Besloten wordt de huisvesting van woonwagenbewoners te betrekken in de actualisering
van het volkshuisvestingsbeleid. En budget voor de extra kosten beschikbaar te stellen
en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2019.

RI&S

BW/000992

Bestemmingsplan Kerkpad / Sint
Josephplein - ter vaststelling naar
gemeenteraad

1. Kennisnemen van het akkoord met betrekking tot de invulling van de openbare
ruimte voor het bestemmingsplan “Kerkpad/Sint Josephplein”.
2. Instemmen met de uitgangspunten van het akkoord en die verder uit laten werken.
3. Akkoord gaan met het doorzetten van het plan naar de raad middels bijgaand
voorstel en tevens een krediet aan te vragen van € 135.000,- voor de herinrichting
openbare ruimte.

RI&S

Portefeuille
AZ
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BW/000993

Voortgang onderzoek mogelijkheid
verplaatsing molen Boekel.

Kennis nemen van de voortgang van het onderzoek. De gemeenteraad hierover
informeren.

RI&S

BW/000995

Bestuursrapportage 2018

Vaststellen bestuursrapportage 2018

AZ

BW/000996

Krediet aanvraag 'Herinrichting
openbare ruimte Bernhardstraat,
Parkweg en Boterweg in verband
met ontwikkelingen Kindpark

1. Kennisnemen van schetsontwerp Kindpark en omgeving;
2. Beschikbaar stellen van een krediet ad
€ 868.000, met als gevolg een extra afschrijvingslast per jaar van € 25.350 t.o.v. de
begroting 2019.

RI&S

BW/001001

Oprichten GR afvalinzameling en
aanpassen GR ODBN

1. Kennisnemen van de uitwerking van de afsplitsing van de afvalinzameling.
2. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en concept besluit.

EB&M
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