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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 36,
d.d. 4 september 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. 28 augustus 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 28 augustus 2012 vaststellen.

BO

2.

Memo aan de gemeenteraad:
liquiditeitsstromen 2011

Bijgaande memo inzake de
liquiditeitsstromen 2011, ter
kennisname, voorleggen aan de
gemeenteraad.

BO

3.

Register gemeenschappelijke
regelingen, gemeente Boekel

Het gewijzigd register
gemeenschappelijke regelingen,
gemeente Boekel vast te stellen.

BO

4.

Stimuleringsregeling
bestuurskracht vrijwilligerswerk in
Boekel

1.

2.

BZ
Een stimuleringsregeling in het
leven roepen om de Boekelse
vrijwilligersorganisaties en politieke
partijen te stimuleren te investeren
in het op peil houden van de eigen
bestuurskracht.
Voor elk te overleggen
deelnamecertificaat van een
Boekelse vrijwilliger, stelt de
gemeente € 50 beschikbaar aan de
betreffende Boekelse
vrijwilligersorganisatie/politieke
partij, mits is voldaan aan de
gestelde voorwaarden.

Tkn Commissie BZ
Tkn Raad
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5.

Uitgangspunten heffingsmaatstaf
voor het rioolrecht vanaf 1 januari
2013

De Raad conform bijgevoegd concept
raadsvoorstel voorstellen om de
uitgangs-punten voor de
heffingsmaatstaf voor het rioolrecht
vanaf 1 januari 2013 vast te stellen.

GZ

Commissie d.d. 25-09-2012
Raad d.d. 4-10-2012

6.

Ontwerp beleidsvisie Vitaal
Buitengebied Boekel

Het college besluit om:
GZ
a. Voorliggende deelnota’s Vitaal
Buitengebied Boekel als ontwerp
beleidsvisie vast te stellen, met in
acht neming van het voorstel onder
het kopje “keuzemogelijkheden” van
dit advies;
b. De ontwerp beleidsvisie Vitaal
Buitengebied Boekel in zijn geheel
ter inzage te leggen voor inspraak
gedurende zes weken;
c. De gemeenteraad middels een
thema avond voorafgaand aan de
inspraaktermijn te informeren;
d. Ter informatie voor burgers een
informatieavond te beleggen voor
het einde van de tweede week van
de inspraaktermijn.
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