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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 23, d.d. 4 juni 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

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 29 mei vergadering van BenW d.d. 29 mei
2012
2012 vaststellen.

BO

2.

Nadere regels
langdurigheidstoeslag

Het besluit nadere regels met
betrekking tot “uitzicht hebben op
inkomensverbetering” in relatie tot de
langdurigheidstoeslag vaststellen.

BZ

3.

Begroting 2013 en Jaarrekening
2011 GGD Hart voor Brabant

1.

BZ

2.

a.

b.

c.

Instemmen met de Begroting 2013
GGD Hart voor Brabant.
Instemmen met de kanttekeningen
bij de Begroting 2013 GGD Hart
voor Brabant, te weten:
De GGD dient de bijdrage voor de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen
in de begroting 2013 op te splitsen
in een bijdrage voor het uniform
pakket en het maatwerkpakket,
waarbij aan de hoogte voor het
maatwerkpakket, dat ter vrije
besteding van de gemeente is,
geen rechten kunnen worden
ontleend.
Geen indexering toepassen op de
bijdrage van het Elektronisch
Kinddossier (EKD).
De GGD dient de daadwerkelijk
gemaakte kosten voor het EKD in
2011 in kaart te brengen ten
behoeve van besluitvorming over
de hoogte van de bijdragen EKD
vanaf 2014.

Sector
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3.

Instemmen met de jaarrekening
2011 GGD Hart voor Brabant.

Commissie BZ d.d. 20-06-2012
Raad d.d. 28-06-2012

4.

Voorkeursmodel de Driedaagse

Het voorkeursmodel voor het
plangebied ‘De Driedaagse’ aan de
hand van de genoemde
aandachtspunten nader uit te werken
en uiteindelijk te vertalen in een
voorontwerpbestemmingsplan dat dan
opnieuw aan uw college zal worden
voorgelegd.

5.

Beslissing op bezwaarschrift tegen Voorgesteld wordt het bezwaarschrift
weigering omgevingsvergunning
niet-ontvankelijk te verklaren.
loods Heiderik 11

GZ

GZ
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