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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 40,
d.d. 30 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.
23 september 2014

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

BO

2.

2e wijziging mandaatregister 2014

Onder intrekking van het
mandaatregister zoals vastgesteld op
18 februari 2014 het mandaatregister
2014 vast te stellen.

BO

3.

Vaststellen inspectieplan BAGbeheer

Vaststellen van Deloitte-inspectieplan
BAG-beheer

BO

4.

Collectieve zorgverzekering
minima

a. Vanaf 1 januari 2015 inwoners met BZ
een inkomen tot 120% van de voor
hen geldende bijstandsnorm
toegang bieden tot een collectieve
basisverzekering en een collectieve
aanvullende zorgverzekering.
b. Vanaf 1 januari 2015 inwoners met
een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm via de bijzondere
bijstand een tegemoetkoming
bieden in de kosten van de
aanvullende zorgverzekering.
c. Uitgangspunt van de collectieve
basis- en aanvullende
zorgverzekering is dat onze
inwoners kunnen kiezen uit een
uitgebreid aanvullend pakket
waarmee de veelvoorkomende
meerkosten van inwoners met een
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chronische ziekte en/of beperking
worden gedekt.
d. Financiering middels de reservering
van € 100.000 uit het budget
“nieuwe taken Wmo”.
e. Peilmoment inkomen voor het
verzekeringsjaar 2015 is 1
november 2014.
f. Bijgevoegde memo ter kennisgeving
aanbieden aan de gemeenteraad.
TKN Raad

5.

Ontwerp milieuvergunning en
ontwerp bouwvergunning met
ontheffing voor pluimveebedrijf
aan de Schepersdijk 6

Het college besluit om:
GZ
a. In te stemmen met de (concept)
ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning (onderdeel
milieu) voor de inrichting aan de
Schepersdijk 6 te Venhorst;
b. ODBN opdracht te geven om de
ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning (onderdeel
milieu) voor de inrichting aan de
Schepersdijk 6 te Venhorst definitief
te maken en te verzenden naar de
aanvrager / te publiceren;
c. In te stemmen met het bouwplan en
de ontheffing voor goot- en
bouwhoogte voor de inrichting aan
de Schepersdijk 6 te Venhorst;
d. De ontwerp bouwvergunning en
ontheffing ter inzage te leggen voor
zienswijzen en verder ambtshalve af
te handelen als er geen reacties
inkomen.

6.

College besluit voor het vrijgeven
van de Kadernota BP
Buitengebied 2016 voor overleg
met de raad en klankbordgroep

Het college besluit de concept
“Kadernota voor het bestemmingsplan
Buitengebied 2016” vrij te geven voor
overleg met de werkgroep BP
Buitengebied van de raad en de
klankbordgroep uit het
maatschappelijke veld.

GZ

7.

Zienswijzeverzoek
Veiligheidsregio: 1e wijziging
programmabegroting 2015

In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en dit aan de
gemeenteraad aan te bieden voor
behandeling in de vergadering van 9
oktober 2014.

BO

Raad d.d. 09-10-2014
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