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Openbare |sluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 4, d.d. 22 januari
2013
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
Secr.
|overeenkomstig advies .2
Burg. o Besluit Z
BZ
Weth. i
GZ
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
A.P. onderwer Besluit Sector
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d. 15 januari
15 januari 2013 2013 vaststellen.
2. Ontbinding van de Onderlinge a. lnstemmen met het voorstel om tot BO
Gemeentelijke ontbinding van de Onderlinge
Bosbrandverzekering W.A. per Gemeentelijke Bosbrandverzekering
01jan-2014 W.A. over te gaan per 01-jan-2014.
b. De directeur ondersteuning &
publieksdiensten mandateren om
het an|oordformulier
overeenkomstig dit besluit te
onderteken en te retourneren.
c. Mogelijkheden van herverzekeren
inventariseren, in kaart brengen en
ter besluitvorming aanbieden aan
het college in de Ioop van 2013.
3. Verlenging Voor de exploitatie van spodcomplex BZ
exploitatieovereenkomst SBB de Burcht met SBB een nieuwe
2013-2016 exploitatieovereenkomst afsluiten voor
de periode 2013-2016. In de
overeenkomst de afspraken en
(exploitatielbijdragen opnemen zoals
verwoord in dit voorstel.
T.k.n. Commissie BZ
4. Staderslening Gemeente Boekel Bijgaand concept raadsvoorstel aan de GZ
raad aan te bieden om:
a. In te stemmen met het aanbieden
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van de Svn Staderslening in de
gemeente Boekel en hiervoor een
bedrag van maximaal f 100.000
beschikbaar te stellen binnen een
op te richten gemeentelijk fonds bij
SVn.
b. In te stemmen met het
ondedekenen van de
deelnemingsovereenkomst tussen
de gemeente Boekel en SVn.
c. De Verordening Staderslening
gemeente Boekel vast te stellen.
Commissie GZ d-d. 19-03-2013
Raad d.d- 28-03-2013
5. Nader verkeersonderzoek a. Instemmen met kostenverdeling van GZ
randweg Boekel 50%-50% tussen provincie NoordBrabant en Gemeente Boekel voor
het uitvoeren en projectbegeleiding
verkeersonderzoek Boekel;
b. Vooralsnog uitgaan van een
gemeentelijke bijdrage van
f 30.000,= zijnde 50% van de
kosten.
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