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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 5, d-d. 31 januari
2012
Acc. Bes r. Besluit van bur emeester en wethouders
Secr.
Yovereenkomstig advies
Burg. (:1 Besluit
Weth. r
;
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secreîris.
A.P. onderwer Besluit Seotor
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW d.d. vergadering van BenW d.d.
24 januari 2012 24 januari 2012 vaststellen.
2. Beheerregeling Gemeentelijke 1. Vaststelling Beheerregeling BO
Basisregistratie Personen. GemeentelEijke Basisregistratie
Personen gemeente Boekel.
2. Intrekking van de GBA
beheerregeling van 16 maad 2010.
3. Convenant verbetering In te stemmen met het Convenant BO
samenwerking in het kader van ver|tering samenwerking in het kader
Toezicht en handhaving in de van Toezicht en handhaving in de
openbare ruimte. openbare ruimte en dit te ondedekenen
4. Budgetsubsidie 1. Fides kinderopvang budgetsubsidie BZ
peuterspeelzaalwerk Bœkel en toekennen voor peuterspeelVenhorst 2012 zaalwerk in Boekel en Venhorst
2012 ten bedrage van 6 91.700.
2. Taakmutatie gemeentefonds voor
versterking peuterspeelzaalwerk
inzetten voor subsidie
peuterspeelzaalwerk.
5. Tijdelijke ven/anging standplaats Instemmen met de tijdelijke vervanging BZ
(tot uiterlijk 1 april 2012) van de
standplaats van de heer Benders door
de heer Klaus.
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6. Aanvraag tegemoetkoming Het advies van Adviesbureau Van GZ
planschade Rutger van Montfoort over te nemen en het verzoek
Herpenstraat 37, Boekel om een planschadevergoeding conform
het advies af te wijzen
7. Evaluatie pilot 'professionalisering 1. De portal functie voor GZ
beheer buitenruimte'' en mogelijk meldingen en klachten over
vervolg de openbare ruimte uit te
besteden aan IBN.
2. Hiervoor jaarlijks een bedrag van
| 8.900 beschikbaar te stellen en dit
bedrag te dekken zoals beschreven
in dit voorstel.
3. Het beheer van de grocnareaalgegevens voor 1 jaar uit te
besteden aan IBN en de kosten ad.
f 10.334,- te dekken zoals
beschreven in dit voorstel.
8. Uitvoeringsprogramma 1. Het uitvoeringsprogramma GZ
handhaving 2012 handhaving ruimtelijke ordening,
bouwen&wonen, milieu en APV
2012 vast te stellen;
2. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma uiterlijk 1 februari
2012 aan Gedeputeerde
Staten van N|rd-Brabant op
te sturen.
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