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Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 18 juni 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.
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Ontwerpbestemmingsplan
Schutboom 12 in Boekel

1. Met initiatiefnemers bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom 12, Boekel’, met IDN
NL.IMRO.0755.BPHBOEKSchutboom12-ON01, in officiële procedure te brengen.
3. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is
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Uitvoeringsprogramma
vergunningverlening 2019

a. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019
b. De raad middels de bijgaande memo informeren over het vaststellen van dit
uitvoeringsprogramma

RI&S

BW/001342

Vergoeding dienstverlening
Gezondverzekerd.nl

1. In te stemmen om met terugwerkende kracht per 1 juni 2019 een jaarlijkse
vergoeding aan BS&F voor de dienstverlening van Gezonderverzekerd.nl extra
pakket toe te kennen.
2. Voor 2019 een bedrag van € 3.060 excl. BTW hiervoor beschikbaar te stellen.
3. Voor 2020 e.v. de vergoeding structureel op te nemen in de begroting.
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Het goor 2, Herontwikkeling

1. Principemedewerking te verlenen om het westelijke gedeelte van het perceel
het Goor 2 te herbestemmen tot de functie bedrijf.
a) Onder de voorwaarde dat hier geen bedrijfswoning aan toegevoegd mag
worden.
2. Principemedewerking te verlenen om de bedrijfswoning tot de functie wonen te
bestemmen.
b) Onder de voorwaarde dat de kenmerken en waarden van het buurtschap
behouden blijven, zoals aangehaald in VBB (hoeve-achtige structuur).
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3. Geen principemedewerking te verlenen aan de splitsing van dan
langgevelboerderij (bedrijfswoning) tot twee wooneenheden.
4. Principemedewerking te verlenen aan de Ruimte-voor-Ruimtewoning op de
locatie van de kippenstal.
c) Onder de voorwaarde dat de kenmerken en waarden van het buurtschap
behouden blijven, zoals aangehaald in VBB (hoeve-achtige structuur).
d) Onder de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat er voldaan kan
worden aan de Ruimte-voor-Ruimteregeling
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Vaststelling jaarverslag
vergunningverlening, toezicht en
handhaving fysieke leefomgeving
2018

a. Het vaststellen van het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving
voor de fysieke leefomgeving 2018.
b. De raad middels bijgaande memo te informeren over de vaststelling van het
verslag.
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