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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 26, d.d. 25 juni
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. 18 juni 2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 18 juni 2013 vaststellen.

BO

2.

Beleidsplan “Transformatie van
AWBZ naar Wmo” regio Brabant
Noordoost-oost

BZ
a. Het eindverslag van de formele
inspraak op het beleidsplan
“transformatie van AWBZ naar
Wmo” vast te stellen.
b. Het beleidsplan “Transformatie van
AWBZ naar Wmo” met bijgaand
raadsvoorstel ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad.
c. De regionale visie op welzijn vast te
stellen als basis voor de lokale
opdracht aan de
welzijnsinstellingen, e.e.a. onder
voorbehoud van instemming van de
raad met de uitgangspunten in het
beleidsplan (hoofdstuk 1).
Commissie BZ d.d. 25-09-2013
Raad d.d. 03-10-2013

3.

Kamerbrief ‘Hervorming
a. Kennis te nemen van de kamerbrief BZ
langdurige zorg: naar een
“hervorming langdurige zorg” en
waardevolle toekomst’ en
bijbehorende notitie.
voortgang regionale voorbereiding b. De uitbreiding van de gemeentelijke
taak “cliëntondersteuning” op te
pakken in het regionaal
voorbereidingstraject Transitie
AWBZ.
c. In te stemmen met de aangepaste
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regionale planning.
d. Kennis te nemen van de
Inventarisatie persoonlijke
verzorging Brabant Noordoost-oost.
e. De gemeenteraad te informeren met
bijgaande raadsinformatiebrief.

4.

Uitbesteding weekmarkt Boekel
aan Stichting Weekmarkt Boekel

a. Kennisnemen van het besluit
BZ
van Van der Vorst Verhuur
V.O.F. om per 1 juli 2013 te
stoppen met de organisatie
van de weekmarkt in Boekel.
b. De vergunning van Van der
Vorst Verhuur V.O.F. voor de
organisatie van de weekmarkt
in Boekel per 1 juli 2013 in te
trekken.
c. Stichting Weekmarkt Boekel per 1
juli 2013 voor een periode van vier
jaar vergunning te verlenen voor de
organisatie van de weekmarkt te
Boekel.
d. Een overeenkomst aan te gaan met
Stichting Weekmarkt Boekel om de
voorwaarden en bepalingen met
betrekking tot de organisatie van de
weekmarkt te Boekel formeel vast te
leggen.

5.

Principeverzoek voor een
boerderijsplitsing aan Arendnest
16 te Boekel

GZ
Het college besluit om in principe
medewerking te verlenen aan splitsing
van de boerderij Arendnest 16 te
Boekel. In overleg met de verzoeker
worden concrete afspraken gemaakt
over ten minste de volgende zaken:
a. de te volgen procedure
b. de te behouden c.q. te herstellen
waardevolle elementen in de
boerderij
c. de voorwaarden die voortvloeien uit
de toepassing van de beleidsvisie
Vitaal Buitengebied Boekel

6.

Verandering bouwblok voor een
burgerwoning in de Ecologische
Hoofdstructuur aan de
Schepersdijk

Het college besluit om geen
medewerking te verlenen aan het
ingediende principeverzoek om te
komen tot het oprichten van een
opslagruimte / schuur aan de
Schepersdijk 8 te Venhorst.

GZ
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