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De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/001684

Rapportage analyse jeugdhulp regio
Noordoost Brabant PON 2019

1. Kennisnemen van de rapportage analyse jeugdhulp regio Noordoost Brabant PON
2019.
2. De gemeenteraad en de Adviescommissie Sociaal Domein door middel van
bijgaande raadsmemo te informeren over de rapportage.
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BW/001659

Regionale inkoopopdracht jeugdhulp
Noordoost Brabant 2021 tot en met
2023 en budgettaire kaders 2020
(bijstelling) en 2021 tot en met 2023.

1. Vaststellen regionale inkoopopdracht jeugdhulp Noordoost Brabant
2021 tot en met 2023.
2. Vaststellen bijgesteld regionaal budgettair kader jeugd 2020.
3. Vaststellen regionaal budgettair kader jeugd 2021-2023.
4. Instemmen met het budgetneutraal verwerken van de financiële
gevolgen voor 2020.
5. Instemmen met het meerjarig budgetneutraal verwerken van de
financiële gevolgen voor 2021-2023.
6. De gemeenteraad door middel van bijgaande raadsmemo te
informeren over de budgettaire kaders 2020 (bijstelling) en 2020 tot
en met 2023.
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Concept bod Regionale Energie
Strategie (RES) Noordoost Brabant
en klankbordgroep energietransitie
Boekel
en ondersteunen BoekelEnergie

De raad te vragen in te stemmen met het volgende voorstel:
1. het regionale concept bod voor 2030 bestaande uit:
 5,5 PJ (= 1,5 Tw) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit;
 11% besparing van elektriciteit en warmte;
 3 PJ hernieuwbaar op te wekken warmte.
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2. de lokale opgave RES voor 2030 van 0,11 PJ (= 0,03 Tw) aan
hernieuwbaar op te wekken elektriciteit voor onze gemeente, als bijdrage
aan het regionale concept bod en de landelijke doelstellingen, zoals
opgenomen in de Concept RES Noordoost Brabant;
3. de leidende principes voor regionale samenwerking in de RES Noordoost
Brabant;
4. het afwegingskader als handvat voor het afwegen van lokale- en(sub)regionale
gebiedskeuzes, gericht op de realisatie van de RES opgave.
5. het instellen en faciliteren van een Werkgroep energietransitie Boekel voor een
periode van 2 jaar.
6. het ondersteunen van BoekelEnergie bij het organiseren van
voorlichting(sbijeenkomsten) over RES onderwerpen.
BW/001695

Vaststelling bestemmingsplan
Burgemeester Ottowstraat ong.
Boekel

Het bestemmingsplan ‘Burgemeester Ottowstraat ong.’ (IDN:
NL.IMRO.0755.BPHBOEKBurgottow-VA01) ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
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Grondbedrijfsrapportage 2020

1. Kennisnemen van de grondbedrijfsrapportage 2020
2. Bijgevoegd raadsvoorstel voorleggen aan de raad.
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Verzoek om zienswijze mbt
voornemen fusie Brabant Wonen en
Brabant Wonen Energie

Instemmen met de voorgenomen fusie van BrabantWonen met BrabantWonen Energie
BV.
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