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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 36,
d.d. 2 september 2014
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

wethouder,
wethouder (loco-burgemeester),
secretaris.

Afwezig:

P.M.J.H. Bos,

burgemeester.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
26 augustus 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
26 augustus 2014 vaststellen.

BO

2.

Jaarverslag en jaarrekening
a. Kennis nemen van het jaarverslag
en de jaarrekening 2013 van
Stichting Binnensport Boekel 2013
Stichting Binnensport Boekel.
b. Een overleg met het bestuur van
SBB inplannen om de resultaten
van 2013 en toekomstige
ontwikkelingen te bespreken.

3.

Uitvoering toekomstvisie Nia
Domo

a. Trifaire BV voor een bedrag ad.
BZ
€ 2.016 (excl. BTW en reis- en
verblijfskosten) opdracht geven voor
de advisering en begeleiding van de
overname van het vastgoed van
Nia Domo.
b. Klaassen Horecamakelaardij BV
conform offerte opdracht geven voor
de begeleiding van de
horecabemiddelingsopdracht en
voorlopig zitting laten nemen in de
werkgroep.

4.

Vaststelling Implementatieplan
transitie Jeugdzorg

•
•
•

Het regionaal Implementatieplan
Jeugdzorg Noordoost-Brabant
vaststellen.
Afzonderlijke besluitpunten staan
vermeld in het voorstel.
De gemeenteraad op de hoogte
1

BZ

BZ
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•

5.

Beleidsplan, Verordening en
Centrumregeling Jeugdhulp

stellen middels bijgaande memo.
Richting regio en centrumgemeente
aangeven dat de Gemeente Boekel
er van uit gaat dat de
inkooporganisatie van de
centrumgemeente afgestemd wordt
op het structurele takenpakket en
dus niet op het incidentele
takenpakket.

BZ
1. Het Beleidsplan Jeugdhulp
Gemeente Boekel 2015-2018
vaststellen.
2. De Verordening Jeugdhulp
Gemeente Boekel 2015 vaststellen.
3. Centrumregeling Jeugdhulp
Noordoost Brabant 2015 vaststellen.
4. Het beleidsplan, verordening en
centrumregeling ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad
Commissie BZ d.d. 01-10-2014
Raad d.d. 09-10-2014

6.

Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015

1. De ‘Verordening
maatschappelijke
ondersteuning 2015,
gemeente Boekel’ vaststellen.
2. Kennis nemen van het
‘Regionaal inspraakverslag
Verordening Wmo 2015,
Brabant Noordoost-oost’.

BZ

Commissie BZ d.d. 01-10-2014
Raad d.d. 09-10-2014

7.

Visiedocument PeelrandWonen
2014 – 2017

Van het Visiedocument kennis nemen.

8.

Vaststelling hogere geluidwaarden Voor twee geprojecteerde woningen in GZ
Centrum-Oost
het bestemmingsplan Centrum-Oost
een hogere grenswaarde vast te stellen
dan genoemd in artikel 82 van de Wet
geluidhinder.

9.

Jaarrekening 2013 en
Ontwerpbegroting 2015 – 2018
ODBN (2)

Bijgaand voorstel aan de raad aan te
bieden om:
a. In te stemmen met de jaarrekening
2013.
2

GZ

GZ

2

AB/014083 Z/026141

b. Het nadeel uit bedrijfsvoering van
€ 21.007 ten laste te brengen van
de algemene reserve (ODBN).
c. Het voordeel uit type 1 Regionaal
samenwerkingsbudget van € 7.669
toe te voegen aan de algemene
reserve (gemeente Boekel).
d. Het voordeel uit collectieve taken
van
€ 55.577 toe te voegen aan de
algemene reserve (ODBN).
e. Het voordeel van € 1.016.660 BCA
te storten in een nieuw te vormen
reserve (ODBN).
f. Een negatieve zienswijze te geven
over het niet concreet invullen van
de bezuinigingstaakstelling en het
niet hanteren van een marktconform
uurtarief in de begroting 2015.
g. Het bestuur van de ODBN te
verzoeken om (1) een marktconform
gemiddeld uurtarief te hanteren in
de begroting 2015 en (2) aan te
geven hoe de
bezuinigingstaakstelling voor 2015
concreet ingevuld zal worden.
Commissie GZ d.d. 30-09-2014
Raad d.d. 09-10-2014

10.

Vaststellen Handboek processen
BAG

Vast te stellen Handboek processen
BAG versie 2.4

3

BO

3

