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BW/001313

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 21 mei 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001253

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

1. Vaststellen Jaarverslag en Jaarrekening 2018
2. Het voordelig saldo ad € 1.483.000 toevoegen aan de algemene reserve.

AZ

BW/001292

Principeverzoek Telefoonstraat 8 Zonnepanelen

Principemedewerking te verlenen aan een herbestemming van de nertsenhouderij ter
hoogte van de Telefoonstraat 8 onder volgende voorwaarden:
1. Minimaal de drie achterste stallen worden gesaneerd en bij de verdere
uitwerking aandacht wordt gegeven aan landschappelijke inpassing;
2. Het dak gebruikt gaat worden voor zonnepanelen;
3. Een gedetailleerder verzoek wordt voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant als
casus en als zodanig is beoordeeld;
4. Aan de hand van het provinciaal advies de mogelijkheden bekijken om het perceel
te herbestemmen tot bedrijf met statische opslag / zonnepanelen.

EB&M

BW/001298

Erfgoedverordening Boekel 2019

1. De gemeenteraad voor te stellen om de Erfgoedverordening Boekel 2010 in te
trekken.
2. De gemeenteraad voor te stellen om de Erfgoedverordening Boekel 2019 met
bijbehorend Erfgoedregister Boekel 2019 vast te stellen.

RI&S

BW/001303

Eindvoorstel veilige schoolroutes

1. Kennisnemen van het verkeerskundig advies.
2. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel om de voorgestelde maatregelen fase 1 ten
uitvoer te laten brengen en daarvoor krediet te voteren.

RI&S

BW/001308

Opdracht wegmarkeringen 2019

1. Heijmans opdracht te geven voor het uitvoeren van het markeringsbestek voor een
bedrag van € 13.000.
2. De meerkosten te dekken uit de post herbestratingen en deze budgetbijstelling

RI&S

Pagina 1 van 2

GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 28 mei 2019

verwerken met de bestuursrapportage 2019.
3. Het budget voor de begrotingspost Markeringen en Figuren vanaf 2020 structureel
te verhogen naar € 10.000.
BW/001309

Ontwerpbestemmingsplan
'Omgevingsplan: Veegplan 3'

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 3' (IDN:
NL.IMRO.0755.OP2016Herziening03‐ON01) in officiële procedure te brengen.
2. Te verklaren dat er geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

EB&M

BW/001311

Informatie Wet verplichte GGZ

Kennis nemen van de invoering van de Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020

BZ

Pagina 2 van 2

