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2014
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H.A.J. Willems,
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J. Marcic,

wethouder
wethouder,
secretaris.

P.M.J.H. Bos,

burgemeester.
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Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
20 mei 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
20 mei 2014 vaststellen.
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Voorjaarsnota 2014

De voorjaarsnota 2014 vast te stellen
en ter besluitvorming aanbieden aan de
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Gemeenteraad
Cie AZ d.d. 23 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014

Begroting 2015 en Jaarstukken
2013 van de
Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB).

Begroting 2015 en Jaarstukken 2013
voorleggen aan de gemeenteraad.
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Cie AZ d.d. 23 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014
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a. ln te stemmen met bijgevoegd
BO
raadsvoorstel- en besluit waarin
wordt voorgesteld om een positieve
zienswijze te geven op de begroting
2015 van het Regionaal
veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
b. Kennis te nemen van de
jaarrekening en het jaarverslag
2013 van het Regionaal
veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
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Begroting 2015 en jaarrekening en
jaarverslag 2013 Regionaal
Veiligheidshuis Maas en Leijgra af
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Cie AZ d.d. 23 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014
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5.

Begroting 2015 en jaarverslag
2013 Regionaal Ambulance
Voorziening

Akkoord gaan met:
1. de verdeling van het negatieve
jaarrekeningresultaat 2013;
2. de begroting 2015 van de RAv
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Jaarrekening 2013, begroting
2015 en de meerjarenraming
2016-2018 BHlC

De gemeenteraad voor te stellen om:

BO

ln te stemmen met de jaarrekening
2013, begroting 2015 en de
meerjarenraming 2016-2018 van het
Brabants Historisch informatie Centrum

Raad d.d. 3 juli 2014

7.

Programmabegroting 2015 en
jaarverantwoording met
resultaatbestemming 2013 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord

a. ln te stemmen met het bijgevoegde
concept-raadsvoorstel en
b. de gemeenteraad het bijgaand
concept- raadsbesluit aan te
bieden waarbij:
1. als zienswijze kenbaar wordt
gemaakt dat niet kan worden
ingestemd met de
programmabegroting 2015, en dat
dient te worden aangegeven
hoeveel er bezuinigd kan worden.
2. kennis wordt genomen van:
a. de jaarverantwoording 2013
b. de bestemming van het
resultaat 2013
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Port de Provence, Erpseweg 16 te
Boekel eenmalig aanwijzen als
trouwlocatie voor het omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een
huwelijk.

O

Eenmalige aanwijzing van een
trouwlocatie
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9.

Strategisch advies Nia Domo

T

1. Kennis te nemen van het
Bz
strategisch advies van De
Wijkplaats.
2. Te kiezen voor het
doorstartscenario en Nia Domo aan
te wijzen als lokaal knooppunt voor
ontspanning, ontmoeting en
(persoonlijke) ontwikkeling.
3. Het vastgoed van Nia Domo per 1
januari 2015 over te nemen zoals
beschreven in dit raadsvoorstel.
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4. Een werkgroep aan te stellen die
een samenwerkingsplan opstelt
met 1 januari 2015 als startdatum
voor de operationele uitvoering van
dit plan.
5. Een gemeentelijk vastgoedbeleid te
ontwikkelen waarbij de
marktwaarde en eigenaarskosten
van de gemeentelijke gebouwen
zichtbaar wordt gemaakt.
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Cie BZ d.d. 25 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014

Conceptbegroting 2015 en
conceptjaarverslag 2013
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant

De gemeenteraad voorstellen aan het
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant te berichten dat de
conceptbegroting 2015 en het
conceptjaarverslag 2013 van het
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant geen aanleiding geeft tot een
inhoudelijke reactie of zienswijze.
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Cie BZ d.d. 25 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014

Jaarrekening 2013 en begroting
2015 GGD Hart voor Brabant

1. ln te stemmen met de jaarrekening
2013 GGD Hart voor Brabant;
2. Een positieve zienswijze te geven
over de inhoudelijke koers van de
begroting 2015 GGD Hart voor
Brabant;
3. Een negatieve zienswijze te geven
over het niet doorvoeren van een
bezuiniging van 5% in de begroting
2015 GGD Hart voor Brabant;
4. Het bestuur van de GGD Hart voor
Brabant te verzoeken aan te geven
hoe de GGD 5% kan bezuinigen in
2015;
5. Een positieve zienswijze te geven
over de voorgestelde
inwonersbijdrage van 0,19 euro
voor infectieziektebestrijding.
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Cie BZ d.d. 25 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014
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Toezichtinformatie Kinderopvang
Boekel 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang
Boekel 2013 en toelichting daarop voor
de inspectie van het Ondenlvijs
vaststellen.
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1.

Vaststellen van 'Beleidsplan
BZ
Transformatie van AWBZ naar
Wmo Brabant Noordoost-oost Deel
ll met uitzondering van de daarin
opgenomen actiepunten van het
college.
Kennisnemen van de
tussenrapportage van de regionale
pilots.
Kennisnemen van de indicatieve
budgetten 2015.
'
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Vaststellen Beleidsplan Transitie
van AWBZ naar Wmo Deel ll
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Cie BZ d.d. 25 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014

4.

Naar veiliger gebruik van Suwinet

a. Kennisnemen van deelname van
BZ
Optimisd aan het verbetertraject van
de VNG voor een veiliger gebruik
van Suwinet.
b. Bijgevoegde memo ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad.

T.k.n. Raad d.d. 3juli 2014
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Vorming en aansturing Basisteam
Jeugd en Gezin in de subregio
Uden-Veghel

1.

2.

3.

4.

5.

Kennis te nemen van het door
BZ
Aanzet opgestelde contourenplan
voor de vormgeving en sturing van
de Basisteams Jeugd en Gezin in
de subregio Uden-Veghel
(bijlage 1).
Stichting Aanzet de opdracht geven
het Basisteam Jeugd en Gezin
(BJG) in de subregio Uden-Veghel
aan te sturen zoals beschreven in
de opdrachtverstrekking (bijlage 2).
Stichting Aanzet opdracht geven
om het Basisteam Jeugd en Gezin
te gaan vormen in 2014 conform de
zogenaamde light-versie (bijlage 2).
Ermee in te stemmen dat de bij het
BJG betrokken instellingen hiervoor
in het jaar 2014 medewerkers
beschikbaar stellen (bijlage 3).
De raad en de wmo-adviesraad te
informeren via een memo
(bijlage 4).
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a. Het vaststellen van het
geactualiseerde meerjaren
onderhoudsplan (MOP)
gemeentelijke gebouwen voor de
periode 2014-2023
b. instemmen met het uitvoeren van
de in het plan genoemde
werkzaamheden waarbij individue le
posten daar waar nodig
overschreden kunnen worden,
maar waarbij de onttrekking per
jaar nooit hoger mag zijn dan
geraamd.
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Cie GZ d.d. 24 juni 2014
Raad d.d. 3 juli 2014
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Bijgaand voorstel aan de raad aan te
bieden om:
a. Kennis te nemen van de
verschillende exploitatievarianten
voor De Run.
b. Te kiezen voor het verder uitwerke Fl
van de variant waarbij een deel
bestemd blijft voor woningbouw en
een deel in gebruik wordt gegeven
aan de coöperatie Eoodorp Boeke
(alternatief 3).
c. Het college de opdracht te geven
om samen met de coöperatie
Eoodorp Boekel de nadere
voon/vaarden voor de in gebruik
gave uit te werken.
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Alternatieven invulling plan De
Run

x
i

~a„a=„..„„

4

Actualisatie meerjaren
onderhoudsplan gemeentelijke
gebouwen 2014-2023
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