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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 48,
d.d. 27 november 2012
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
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
vergadering van BenW d.d.
20 november 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
20 november 2012 vaststellen.

BO

2.

Regionaal alcoholproject “Alcohol
16 min geen goed begin” 20132016

In te stemmen met het bijgaande
projectplan “Alcohol 16 min geen goed
begin” 2013-2016

BZ

3.

Uitvoeringsprogramma 5*
Noordoost-Brabant Werkt!

BZ
a. Instemmen met het
uitvoeringsprogramma 5*
Noordoost-Brabant Werkt!
b. Instemmen met de
samenwerkingsovereenkomst en de
rol van gemeente
’s-Hertogenbosch en Oss in 5*
Noordoost-Brabant Werkt!
c. Instemmen dat gemeente ’sHertogenbosch het
uitvoeringsprogramma 2013-2015
5* Noordoost-Brabant Werkt!
1 + 1 = 3 indient bij de provincie
voor aanvraag van provinciale
subsidie.

4.

Aankoop strook grond en
a. Besluiten tot aankoop strook grond
ruilovereenkomst ten behoeve van
grootte 900 m² aan de Erpseweg
realisatie van een
van het Waterschap Aa en Maas,
bergbezinkbassin
ten behoeve van realisatie van een
bergbezinkbassin;
b. Besluiten tot een ruilovereenkomst
grootte beide stroken 7 m² aan de

GZ

1
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Erpseweg van de Familie
Van Sleeuwen, wonende Erpseweg
20, ten behoeve van realisatie van
een bergbezinkbassin.

5.

Onderhoud en beter
fietsknooppuntennetwerk

a. Instemmen met de u voorliggende
BZ
overeenkomst
fietsknooppuntennetwerk
Noordoost-Brabant.
b. Het bedrag ad. € 1.237,50 voor
2013 beschikbaar stellen voor het
onderhoud en beheer van het
fietsnetwerk.
c. Voor het onderhoud van het
wandelknooppuntennetwerk in 2013
afspraken maken.

6.

Vaststellen meerjaren aanbieding
Bibliotheek de Lage Beemden
2013-2015

a. Kennis nemen van de aanbieding
BZ
van Bibliotheek de Lage Beemden
voor de periode 2013-2015.
b. In de loop van 2013 de gevraagde
aanvullingen ter besluitvorming
voorleggen aan het college van
B&W.
c. Subsidie te verlenen aan bibliotheek
de Lage Beemden voor het jaar
2013.
d. Dit besluit middels bijgevoegde
memo ter kennisgeving voor leggen
aan de gemeenteraad.

7.

Samenwerkingsovereenkomst met a. Kennisnemen van bijgaande
E-fiber boekel bv aangaande de
samenwerkingsovereenkomst.
aanleg van een glasvezelnetwerk b. Deze gezamenlijk met E-fiber
in de openbare ruimte
Boekel bv ondertekenen.

GZ

2

