NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 6 september 2017
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M. G.M. van de Ven (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw Van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer PJ.W. van Lankvelt (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
Voorts aanwezig:
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer T.A.M. van de Loo (wethouder).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld..
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele hoofdelijke stemming, zal stemnummer 5, te weten de heer Van Duijnhoven als
eerste zijn stem uit mogen brengen.
5. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bovenstehuis 17 te Boekel.
De vz concludeert dat alle partijen akkoord kunnen gaan met het raadsbesluit.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming, unaniem conform het voorstel van Burgemeester
en Wethouders.
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6. Rondvraag.
Er is niemand met een vraag.
7. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 19.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 14 december 2017.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
1. Wethouder
Van de Loo

Wethouder Van de Loo zegt toe, in de raad van 8 oktober 2015,
m.b.t. het raadsvoorstel handhaving in gebruik genomen
gemeentegrond buiten de bebouwde kom, een memo aan de raad
te doen toekomen inzake de kosten en opbrengsten.

2. Vz

De vz zegt toe, in de raad van 7 juli 2016 m.b.t. raadsvoorstel
inzake opvang, huisvesting en integratie vluchtelingen in Boekel,
de raad op de hoogte te houden door een memo of
commissievergadering in september 2016.
Wethouder Willems zegt toe, in de raad van 15 december 2016
m.b.t. de rondvraag, zodra alle benodigde gegevens ontvangen zijn
inzake de WLZ indiceerbaren, de gevolgen voor de gemeente
inzichtelijk kunnen worden gemaakt en verstuurd naar de raad
middels een memo.

3. Wethouder
Willems
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Deze
toezegging is
middels memo
2017/57
afgedaan.

