AB/014223 Z/026144
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 39,
d.d. 23 september 2014
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.
16 september 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 16
september 2014 vaststellen.

BO

2.

Beslissing op bezwaar Meerts
rechtspraktijk

Het bezwaar ongegrond te verklaren.

BO

3.

Subsidie 2015 bibliotheek De Lage 1. Subsidie toekennen voor 2015:
Beemden
€ 176.789
2. De gemeenteraad op de hoogte
stellen middels bijgaand memo.

4.

Centrumregeling Wmo Brabant
Noordoost-oost 2015

1.

2.

3.

BZ

De ‘Centrumregeling Wmo Brabant BZ
Noordoost-oost 2015’ vaststellen,
onder voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad.
De ‘Centrumregeling Wmo Brabant
Noordoost-oost 2015’ ter
instemming aanbieden aan de
gemeenteraad.
Aan de gemeente Oss mandaat
verlenen om de contracten van de
regionale inkoop Wmo voor de
inzet in 2015 te tekenen.

Commissie BZ d.d. 01-10-2014
Raad d.d. 09-10-2014
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5.

Maatwerk compensatie
meerkosten zorggebruik

1. Inwoners met een minimuminkomen BZ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

Notitie “Naar een zorgvuldige
veehouderij in Boekel” 2014 ter
kennisname

toegang bieden tot een collectieve
basisverzekering en een collectieve
aanvullende zorgverzekering.
Inkomensgrens nader te bepalen.
Met de zorgverzekeraar(s)
afspraken maken over een
uitgebreid aanvullend pakket
waarmee de veelvoorkomende
meerkosten van inwoners met een
chronische ziekte en/of beperking
worden gedekt.
Inwoners met een minimuminkomen
via de bijzondere bijstand een
tegemoetkoming bieden in de
kosten van de aanvullende
zorgverzekering. Inkomensgrens en
hoogte bijzondere bijstand nader te
bepalen.
Als vangnet maatwerk binnen de
kaders van de bijzondere bijstand
uitwerken.
De regionale werkgroep WWB
maatregelen 2015 opdracht geven
de besluiten onder 1 tot en met 4 uit
werken als onderdeel van het
minimabeleid.
In de begroting 2015 middelen uit
het budget ‘nieuwe taken Wmo’
reserveren ad € 100.000.
Geen gebruik maken van de
mogelijkheid in de Wmo-2015 om
een tegemoetkoming te verstrekken
aan personen met een beperking of
chronisch psychische of
psychosociale problemen.

Het college:
GZ
a. neemt de notitie “Naar een
verantwoorde veehouderij in
Boekel”, d.d. 16 september 2014
voor kennisgeving aan;
b. besluit de notitie ter kennisname
aan te bieden aan de
gemeenteraad en deze in een later
stadium met de raad te bespreken.
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TKN Commissie GZ d.d. 30-09-2014
TKN Raad d.d. 09-10-2014

7.

Aanpassing van de
ontwikkelingovereenkomst voor
Mutshoek 7 – extra bijgebouwen
laten staan

Het college besluit om medewerking te GZ
verlenen aan extra bijgebouwen aan de
Mutshoek 7 in het kader van het herstel
van de boerderij en directe omgeving
onder de volgende voorwaarden:
a. Er wordt op de locatie minimaal
1000 m2 landschappelijke inrichting
en erfbeplanting gerealiseerd door
betrokkene;
b. In overleg met de
monumentencommissie herstelt
betrokkene historische elementen
aan de boerderij voor ten minste
een bedrag van € 5.000.

8.

GZ
Zienswijzen omgevingsvergunning a. Kennisnemen van de ingediende
‘milieu’ Rietvenseweg 10 te Boekel
zienswijzen op de
(2)
ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning onderdeel
‘milieu’ voor de inrichting aan
Rietvenseweg 10 te Boekel en de
beantwoording hiervan.
b. Alle zienswijzen ongegrond te
verklaren, met uitzondering van de
door W.W.J.M. van Wanrooij en
L.L.A. van Wanrooij van Gerwen
ingebrachte zienswijzen 5 en 7;
deze zienswijzen gegrond
verklaren.
c. Instemmen met het verlenen van de
gewijzigde ontwerpbeschikking
overeenkomstig de concept
ontwerpbeschikking zoals deze is
toegevoegd aan dit voorstel.
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