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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 20,
d.d. 14 mei 2013
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. 7 mei
2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 7 mei 2013
vaststellen.

BO

2.

Jaarrekening 2012, begroting
2014 en de meerjarenraming
2015-2017 BHIC

De gemeenteraad voor te stellen om

BO

a) In te stemmen met de
jaarrekening 2012 van het
Brabants Historisch
Informatie Centrum;
b) In te stemmen met het voorstel
om het nadelig saldo van de
rekening van baten en lasten
over 2012 ad € 3.169,- te
onttrekken aan de algemene
reserve van het BHIC;
c) In te stemmen met de begroting
2014 en meerjarenbegroting
2015-2017
Raad d.d. 27-06-2013

3.

Beleidsplan Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening 2013 – 2016

Het Beleidsplan Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening 2013 – 2016
vaststellen.

BZ

Commissie BZ d.d. 19-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013

4.

Uitvoering schuldhulpverlening
volledig inkopen bij Kredietbank

a. De volledige uitvoering van de
schuldhulpverlening per 1 juli 2013

BZ
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5.

Nederland

inkopen bij de Kredietbank
Nederland.
b. Gemeente Gemert-Bakel schriftelijk
op de hoogte stellen van het
opzeggen van de door hen
geleverde dienstverlening op het
gebied van schuldhulpverlening per
1 juli 2013.

Conceptbegroting 2014 en
conceptjaarverslag 2012
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant

BZ
De gemeenteraad voorstellen aan het
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant te berichten dat de
conceptbegroting 2014 en het
conceptjaarverslag 2012 van het
Werkvoorzieningschap geen aanleiding
geven tot een inhoudelijke reactie of
zienswijze.
Commissie BZ d.d. 19-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013

6.

Beleidsregels bestuurlijke boete
2013

Vaststellen van de Beleidsregels
bestuurlijke boete 2013.

BZ

7.

Bestandanalyse uitkeringsdossiers Investiga bv opdracht geven een
Sociale Zaken
bestandsanalyse van de
(fraudeonderzoeken)
uitkeringsdossiers Sociale zaken uit te
voeren (fraudeonderzoeken).

8.

Begroting Bestuurscommissie
Bijgaand concept-raadsvoorstel aan de BZ
Afvalinzameling Land van Cuijk en raad aan te bieden om:
Boekel 2014 en Jaarverslag 2012 1. In te stemmen met het jaarverslag
RMB
2012 van het RMB;
2. Het voordelig saldo bedrijfsvoering
€ 23.050 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten op basis
van de afgenomen contracturen
2012 tot een maximum van de
contractomvang;
3. Het nadelig saldo vereniging van
contractanten € 4.748 te verrekenen
op basis van inwoneraantal;
4. Het voordelig saldo
Bestuurscommissie afvalinzameling
Land van Cuijk en Boekel € 742.475
te verrekenen met de deelnemende
gemeenten op basis van
inwoneraantal en op een
procentuele verdeling van bestede
uren aan de inzameling van

BZ
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restafval en G.F.T;
5. Voor het onderdeel BCA in de nog
op stellen begroting 2014 van de
Omgevingsdienst in te stemmen;
6. Kennis nemen van het feit dat de
begroting van de Omgevingsdienst
nog niet gereed is, met de daarbij
behorende risico’s.
Commissie BZ d.d. 19-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013

9.

GZ
Begroting 2014 en jaarrekening
De Raad conform bijgevoegd
2012 van de Gemeenschappelijke raadsvoorstel voorstellen:
Regeling Kleinschalig Collectief
1. In te stemmen met de concepten
Vervoer Brabant Noordoost
van de begroting 2014 en
jaarrekening 2012 van de
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer
Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de
portefeuillehouder in te brengen bij
de behandeling van de concepten
van de begroting 2014 en de
jaarrekening 2012 in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 4 juli
2013.
Commissie GZ d.d. 18-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013
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