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BZ
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J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
27 november 2012.

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

BO

2

Aanwijzen gevaarlijke hond de
Elzen 12

De hond van mevrouw Zheng, wonende BO
op de Elzen 12 aan te wijzen als
gevaarlijke hond conform artikel 2.59 lid
1b.

3

Managementletter 2012 n.a.v.
uitgevoerde interim-controle
Deloitte Accountants

Managementletter 2012 vaststellen en
ter kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad.

BO

T.k.n. Raad

4

Maximering aantal zones CVV
voor Wmo-pashouders

1.

2.

Vanaf 1 januari 2013 het aantal
reiszones in het CVV voor
personen met een Wmo-indicatie
maximeren op 700 zones per jaar,
per persoon.
De Nadere Regels 2013 opnieuw
vaststellen en publiceren.

BZ

T.k.n. Commissie BZ

5

Aanvragen subsidie
muziekonderwijs 2012/2013

a. De aanvragen voor
subsidiering van
muziekonderwijs voor het
lesjaar 2012/2013 beschikken
conform het overzicht in de

BZ

1
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bijlage bij dit voorstel.
b. In de beschikking voor MiK
Kunsteducatie expliciet aan geven
dat de subsidieaanvraag vanaf
volgend jaar moet zijn voorzien van
een bewijs van betaling van het
gehele factuur bedrag per leerling.

6

Evaluatie Jaarplan Wmo 2012 en
prioriteiten Wmo in 2013

1.

2.

3.

Kennis nemen van de
‘Evaluatie Jaarplan Wmo
2012’.
Bijgaande memo ter inzage
leggen voor raads- en
burgerleden.
Instemmen met de geformuleerde
prioriteiten Wmo in 2013.

BZ

T.k.n. Commissie BZ

7

Voortgang IDOP Boekel najaar
2012

Memo voortgang IDOP Boekel najaar
2012 aan de gemeenteraad
voorleggen.

BZ

8

Intrekking collegebesluit
20 november 2012 inzake
oplegging last onder dwangsom
aan de varkenshouderij aan de
Noordstraat 25 te Venhorst,
gemeente Boekel

GZ
De heer A.P.J.M. Josephs schriftelijk
mede te delen dat uit een controle op
donderdag 22 november jl. is gebleken
dat de geconstateerde tekortkomingen
volledig zijn opgelost en daarom het
collegebesluit van 20 november jl. tot
het opleggen aan hem als eigenaar van
een last onder dwangsom weer wordt
ingetrokken.

9

Verordening onroerende zaak
belasting (OZB) 2013

In te stemmen met de voorgestelde
BO
OZB-tarieven en de OZB-verordening
2013 agenderen voor de
raadsvergadering van 13 december a.s.
ter vaststelling.
Raad d.d. 13-12-2012

10

Regionale visie Werk & Inkomen,
WSW en raadsinformatiebrief.

a. De regionale visie Werk & Inkomen
en WSW vaststellen.
b. Akkoord gaan met de negen
geformuleerde regionale
opdrachten:
1. Ontwikkeling van een regionale
voorziening t.b.v. diagnostiek;
2. Onderzoek naar de
mogelijkheden om gezamenlijk

BZ

2

AB/009950 Z/018889
het arbeidsrijp maken van de
onderkant van de arbeidsmarkt
voor werk in verschillende
sectoren te organiseren en
werkgelegenheid te creëren voor
deze doelgroep;
3. Uitwerken van de operationele
werkgeversdienstverlening
samen met UWV en IBN;
4. Onderzoek naar regionale
samenwerking rond social
return;
5. Organiseren intake en informatie
uitwisseling met UWV;
6. Inventarisatie aanbod en inkoop,
onderzoek naar voordelen om
dat samen te doen;
7. Onderzoek naar de
mogelijkheden van subregionale
sociale diensten;
8. Onderzoek of en hoe de
infrastructuur rond de WSW in
onze regio breder kan worden
ingezet voor de onderkant van
de arbeidsmarkt;
9. Nadrukkelijker gezamenlijk
kaders stellen voor de WSW en
meer gezamenlijke
voorbereiding van het DB en AB
van het Werkvoorzieningschap.
c. Raadsinformatiebrief in de vorm van
een memo ter kennisname
agenderen voor de raad.
TKN Raad
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