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Voorstel benoeming Marieke
Spierings en Paula Busker tot
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Mevrouw Marieke Spierings en mevrouw Paula Busker te benoemen tot
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Boekel. Deze
benoeming geldt voor de periode waarin zij bij de gemeente Boekel
werkzaam zijn
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BW/001249

Concept-Jaarplan en
ontwerpbegroting 2020 Regio
Noordoost Brabant.

De raad voorstellen kennis te nemen van Concept-Jaarplan en
ontwerpbegroting 2020 Regio Noordoost Brabant en geen zienswijze in te
dienen.
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BW/001229

Principeverzoek oprichting
Mantelzorgwoning Bovenstehuis 3

Geen principemedewerking te verlenen aan de oprichting van de
mantelzorgwoning op de huidige locatie en alleen goedkeuring te geven
indien voor een van onderstaande opties wordt gekozen;
• Het aantal m2 aan bestaande bijbehorende bouwwerken en aanuitbouwen aan het oorspronkelijke hoofdgebouw dusdanig terug
brengen (naar 50 m2) dat de mantelzorgwoning van 100 m2 passend is;
• De mantelzorgwoning in één van de bestaande bijbehorende
bouwwerken situeren;
• Een verplaatsbare mantelzorgwoning van max. 100 m2. Deze dient in
het achtererfgebied te worden gebouwd (1 meter achter de
voorgevelrooilijn van de hoofdwoning).

EB&M
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Principeverzoek Waterdelweg 2C

1.
Principe medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreiding van
het glastuinbouwbedrijf aan de Waterdelweg 2c.
2.
Geen actieve medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de
burgerwoning (Waterdelweg 2) naar elders in Boekel.

EB&M
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Principe verzoek mantelzorgwoning
als recreatiewoning, Rietvenseweg 22a

Principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het bijgebouw als
recreatiewoning te gebruiken, conform de beleidsregels Bed & Breakfast.

EB&M
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Nieuwbouwwoningen Peelhorst
zonder gasaansluiting

1.Kennis nemen van het landelijke gasverbod voor nieuw te bouwen
woningen.
2.Vaststellen dat Plan Peelhorst niet aan de uitzonderingsgronden voldoet.
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