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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 32, d.d. 6 augustus 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,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
secretaris.

Afwezig:

T.A.M. van de Loo,

wethouder.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 9 juli
2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 9 juli 2013
vaststellen.

BO

2.

Privacy-convenant
signaleringsoverleg

Het convenant inzake de samenwerking BO
tussen de partners in het
Signaleringsoverleg gemeente Boekel
vast te stellen.

3.

Resultaten GBA audit 2013

De GBA audit rapportage en
management samenvatting voor
kennisgeving aannemen.

4.

Inhuur externe kracht t.b.v. het
opwerken van de geomatrie en
statussen in relatie tot de BAGpandenkaart

BO
a. Instemmen met de inzet van een
externe kracht voor 240 uren om de
geometrie en de statussen van
panden en verblijfsobjecten in
afzienbare tijd (binnen een paar
maanden) op het wettelijk vereiste
peil van de BAG te brengen.
b. De onkosten ad. € 11.900,- excl.
BTW voor de inhaalslag aangeduid
bij a), bekostigen uit het budget
‘inhuur van derden bij financiën’.

5.

Automatische Externe
Defibrillatoren (AED’s) in de
Gemeente Boekel

Het beheer en toezicht van de AED’s in BZ
eigendom bij de gemeente per 1-12014 overdragen aan de EHBO
vereniging St. Lidwina middels
bijgevoegd protocol.

BO
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6.

Evaluatie verordening
muziekonderwijs cursusjaar
2012/2013

Bijgesloten memo ter kennisgeving
doorsturen naar de raad- en
burgerleden.

BZ

7.

Bezwaarschrift Echo der Peel
budgetsubsidie 2013

a. Het bezwaar van Echo der Peel
ontvankelijk verklaren.
b. Het bezwaar van Echo der Peel
inzake de hoogte van de
toegekende budgetsubsidie 2014
afwijzen.
c. Het besluit middels een nieuwe
beschikking kenbaar maken en de
vereniging hierin tevens informeren
over de geplande evaluatie van de
subsidieverordening.

BZ

8.

Memo: voortgang privatisering
buitensport

Bijgesloten memo ter kennisgeving
doorsturen naar de raad- en
burgerleden.

BZ

TKN Commissie BZ
TKN Raad

9.

Beleidsregels terug- en
invordering 2013 en beleidsregels
verhaal Wet Werk en Bijstand
2013

a. De beleidsregels terug- en
invordering 2013 vaststellen.
b. De beleidsregels verhaal Wet werk
en bijstand 2013 vaststellen.

BZ

10.

Beleidsregels terug- en
a. De beleidsregels terug- en
invordering 2013 en beleidsregels
invordering 2013 vaststellen.
verhaal Wet werk en bijstand 2013 b. De beleidsregels verhaal Wet werk
en bijstand 2013 vaststellen.

BZ

11.

Intrekken oude
milieuvergunningen

GZ
a. Instemmen met het intrekken van
de milieuvergunningen voor de
adressen Bovenstehuis 7a, Elzen
10, Gemertseweg 2, Mutshoek 7,
Peelstraat 14 en Zijp 1a te Boekel
en Noordstraat 12, Statenweg 34 en
Telefoonstraat 43 te Venhorst.
b. Het RMB/ODBN opdracht
verstrekken om de
intrekkingsprocedure voor deze
milieuvergunningen op te starten.
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