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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 21,
d.d. 22 mei 2012
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

Weth.
BZ
Weth.
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.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 15 mei vergadering van BenW d.d. 15 mei
2011
2011 vaststellen.

2.

Voorjaarsnota 2012

De Voorjaarsnota 2012 vast te stellen
BO
en ter besluitvorming aanbieden aan de
Gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 18-6-2012
Raad d.d. 28-6-21012

3.

Raadsvoorstel
programmabegroting 2013 en
jaarverantwoording met
resultaatbestemming 2011 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

In te stemmen met bijgaand concept – BO
raadsvoorstel en dit voor te leggen aan
de raad in de vergadering van 28 juni
waarbij:
1) als zienswijze kenbaar wordt
gemaakt dat kan worden ingestemd
met:
a) de programmabegroting 2013;
b) het betrekken van de opgelegde
taakstelling ad € 1,5 mln met
ingang van 2014 in het zgn.
MSVO-traject (Missie, Visie,
Strategie en Organisatie,
afweging van ambities en
financiële kaders), mits de
consequenties daarvan
transparant worden gemaakt;
2) kennis wordt genomen van
a) de jaarverantwoording 2011
b) niet akkoord wordt gegaan met
de verdeling van het resultaat
voor wat betreft het bedrag van

BO
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€ 674.000,-- (bedoeld voor
bestemmingsreserve verlofuren)
en het bedrag van € 100.000,-(bedoeld voor
bestemmingsreserve door
ontwikkeling opleiden, trainen,
oefenen e.d.). Deze kosten
moeten binnen de bestaande
budgetten worden opgevangen.
Commissie AZ d.d. 18-6-2012
Raad d.d. 28-6-21012

4.

Begroting 2013 Regionaal Bureau De gemeenteraad voorstellen de
Leerplicht en voortijdig
begroting 2013 Regionaal Bureau
schoolverlaten Brabant Noordoost Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Brabant Noordoost vast te stellen.
Commissie BZ d.d. 20-6-2012
Raad d.d. 28-6-21012

BZ

5.

Conceptbegroting 2013 en
1. Instemmen met de
conceptjaarverslag 2011
conceptbegroting 2013 en het
Werkvoorzieningschap Noordoostconceptjaarverslag 2011 van het
Brabant.
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
2. De bovengenoemde stukken ter
instemming aan de raad
voorleggen.
Commissie BZ d.d. 20-6-2012
Raad d.d. 28-6-21012

BZ

6.

Onderwijsachterstandenbeleid op
grond van de Wet
Ontwikkelkansen en Educatie

BZ

7.

Jaarverslag 2011 en begroting
Bijgaand concept-raadsvoorstel
GZ
2013 gemeenschappelijke regeling aan de raad aan te bieden om:
RMB
1. In te stemmen met het jaarverslag
2011 van het RMB met de hieronder
genoemde voorstellen met
betrekking tot het besteden van het
resultaat;
2. Het voordelig saldo bedrijfsvoering
€ 193.345 niet in te zetten voor
werkzaamheden inzake de RUD
vorming, maar uitkeren aan
deelnemende gemeenten op basis

1. Onderwijsachterstandenbeleid
uitvoeren zoals weergegeven in
bijgaande notitie
2. Deze notitie voorleggen aan de
gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 20-6-2012
Raad d.d. 28-6-21012

2

AB/008807 Z/017354
van contractvolume;
3. Van het voordelig saldo van €
12.520 van de type 1 taken € 9.850
te reserveren voor het project
Duurzaam Ondernemen en het
resterende saldo te verrekenen met
de deelnemende gemeenten op
basis van inwoneraantal;
4. Het voordelig saldo
Bestuurscommissie afvalinzameling
Land van Cuijk en Boekel € 705.024
te verrekenen met de deelnemende
gemeenten op basis van
inwoneraantal en op een
procentuele verdeling van bestede
uren aan de inzameling van
restafval en G.F.T..
5. Gezien het feit dat niet wordt
voldaan aan de
bezuinigingsdoelstelling niet in
stemmen met de begroting 2013;
6. Het RMB verzoeken om voor 1
september 2012 invulling te geven
aan de bezuiniging van € 79.000;
7. Het RMB verzoeken in zijn geheel
te voldoen aan de
bezuinigingsdoelstelling;
8. Het RMB expliciet mededelen
dat de
bezuinigingsdoelstelling
tevens geldt voor de, in het
kader van de RUD, nieuw in te
richten RMB;
9. Voor het onderdeel BCA in de
begroting 2013 wel in stemmen.
Commissie GZ d.d. 19-6-2012
Raad d.d. 28-6-21012

8.

Zienswijzen ontwerp
verkeersbesluit parkeren
vergunninghouders Witgele
Kruispad

Het ontwerp verkeersbesluit om op het GZ
Witgele Kruispad 8 parkeerplaatsen toe
te wijzen aan de bewoners van de
Bernhardstraat 20 t/m 40 definitief vast
te stellen en hierbij ten opzichte van het
ontwerp verkeersbesluit de locatie van
de toe te wijzen parkeerplaatsen te
veranderen.

9.

Beslissing op bezwaarschrift tegen Besloten wordt het bezwaarschrift
het besluit tot het afwijzen van een ongegrond te verklaren.
planschadeverzoek voor Rutger
van Herpenstraat 37, Boekel

GZ
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10.

Wijziging van enkele straatnamen
in plan De Donk, 2e fase

Vaststelling van de straatnamen
GZ
Buntgras, Kraanvogel en Boekweit voor
Fase 2 van plan De Donk in plaats van
de eerder vastgestelde straatnamen
Pijpestrootje, Wingtepper en Breischei.
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