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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 21, d.d. 21 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

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 14 mei vergadering van BenW d.d. 14 mei
2013
2013 vaststellen.

2.

Voorstel tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Sector

BO

BO
a. De raad via het bijgevoegd
raadsvoorstel om toestemming te
vragen tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling
b. Besluiten tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio conform bijgevoegd
concept wijzigingsbesluit.
Commissie AZ d.d. 17-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013

3.

Voorjaarsnota 2013

De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen
BO
en ter besluitvorming aanbieden aan de
Gemeenteraad.
Commissie AZ d.d. 17-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013

4.

Begroting 2014 GGD Hart voor
Brabant

a. In te stemmen met de jaarrekening
2012 GGD Hart voor Brabant;
b. Een positieve zienswijze te geven
over de inhoudelijke koers van de
begroting 2014 GGD Hart voor
Brabant;
c. De voorgestelde inwonersbijdrage
van €13,60 in de begroting 2014

BZ
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GGD Hart voor Brabant ter
kennisgeving aannemen. Waarbij
de voorwaarde gesteld wordt dat
het AB bij de voorjaarsnota 2015
met voorstellen/scenario’s komt
waarin inhoudelijke keuzes worden
gemaakt voor wat betreft de taken
en de rol van de GGD met daaraan
gekoppeld de financiële
consequenties, waarbij de financiële
uitgangspunten van de begroting
2013 leidend zijn;
d. Een negatieve zienswijze te geven
over de opname van de PM post
voor het pubercontactmoment
vanwege het ontbreken van een
gedegen onderbouwing;
e. De voorgestelde bijdrage voor de
JGZ 0-4 jaar in de begroting 2014
GGD Hart voor Brabant ter
kennisgeving aannemen. Waarbij
de voorwaarde gesteld wordt dat
het AB bij de voorjaarsnota 2015
met voorstellen/scenario’s komt
waarin inhoudelijke keuzes worden
gemaakt voor wat betreft de taken
en de rol van de GGD met daaraan
gekoppeld de financiële
consequenties, waarbij de financiële
uitgangspunten van de begroting
2013 leidend zijn;
f. De begroting GGD Hart voor
Brabant 2014 ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 19-06-2013
Raad d.d. 27-06-2013

5.

Instemmen met de wijziging van
de Gemeenschappelijke regeling
GGD Hart voor Brabant

In te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijk regeling Hart voor
Brabant door deze te ondertekenen en
aan hen terug te sturen nadat de
gemeenteraad hier toestemming voor
heeft gegeven.

BZ

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

6.

Bezwaarschrift subsidie
muziekonderwijs

a. Het bezwaar ontvankelijk en
BZ
gegrond verklaren.
b. Een nieuwe beschikking afgeven
voor een subsidiebedrag ad. € 300.
c. Bij MiK aandacht vragen voor tijdige
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en correcte informatie over de
subsidiemogelijkheden van
leerlingen uit de gemeente Boekel.
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