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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 44, d.d. 28 oktober
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.
21 oktober 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 21 oktober
2014 vaststellen.

BO

2.

Beantwoording Algemene
Beschouwingen Begroting 2015

De beantwoording algemene
beschouwingen begroting 2015
vaststellen en ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad t.b.v.
de begrotingsbehandeling op 6
november a.s.

BO

Raad d.d. 06-11-2014

3.

Treasurystatuut 2015

a. Het treasurystatuut 2015 vast te
stellen;
b. Het treasurystatuut van 20
december 2001 in te trekken.

BO

Commissie AZ d..d 01-12-2014
Raad d.d. 11-12-2014

4.

Verordeningen ex artikel 212, 213
en 213a

a. Het vaststellen van de gewijzigde
verordeningen:
• Financiële Verordening, ex
artikel 212;
• Controleverordening, ex artikel
213;
• Verordening onderzoeken
doelmatigheid en
doeltreffendheid, ex artikel

BO
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213a.
b. Het intrekken van de verordeningen
aldus besloten in de openbare
vergadering 1 juli 2004:
• Financiële Verordening
(aangehaald onder de naam
“Verordening op de
bedrijfsvoering van de
gemeente Boekel”)
• Controleverordening
(aangehaald onder de naam
“Controleverordening gemeente
Boekel”)
• Verordening onderzoeken
doelmatigheid en
doeltreffendheid (aangehaald
onder de naam “Verordening
onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid van de
gemeente Boekel”)
Commissie AZ d.d. 01-12-2014
Raad d.d. 11-12-2014

5.

Mandatering gemeente ’sHertogenbosch ten behoeve van
inkoop jeugdhulp 2015

a. Het College van B&W van de
gemeente ’s-Hertogenbosch
te mandateren tot het sluiten
van rechtsgeldige
overeenkomsten met de
aanbieders van specialistische
jeugdhulp voor het jaar 2015.
b. In te stemmen met de
deelovereenkomst per
aanbieder (bijlage 1).
c. In te stemmen met de
budgetverdeling per aanbieder
(bijlage 2).

BZ

6.

Gewijzigde budgetverdeling
transitie jeugdzorg

a. In te stemmen met de gewijzigde
budgetverdeling transitie
jeugdzorg 2015.
b. De gemeenteraad via bijgaande
raadsinformatiebrief hierover te
informeren.

BZ

Ter kennisname Raad

7.

Subsidieverzoek Werkgroep De
Winkel

a. Geen financiële bijdrage aan
werkgroep De Winkel
beschikbaar stellen.

BZ
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b. Dit besluit middels een brief
kenbaar maken aan de
werkgroep en hierin tevens
aangeven dat het initiatief
wordt toegejuicht en de inzet
van de vrijwilligers zeer
gewaardeerd wordt.
c. Als waardering voor dit
initiatief bij de officiële opening
een envelop met inhoud
(€ 2.800,--) aanbieden (t.l.v.
budget representatie).

8.

Oprichten bijgebouw Neerbroek 19 Principemedewerking te verlenen aan
GZ
het oprichten van een bijgebouw op het
perceel Neerbroek 19 te Boekel
middels het toepassen van artikel 2.12
lid 1, sub a onder 3 (buitenplanse kleine
afwijking), onder voorwaarde dat:
- de bestaande stallen volledig
worden gesloopt;
- het perceel landschappelijk wordt
ingepast.

9.

Wegbeheerplan 2015 – 2019

De Raad conform bijgevoegd concept
raadsvoorstel voorstellen:
1. Kennis te nemen van het
wegbeheerplan gemeente Boekel,
meerjarenplanning 2015-2019;
2. In te stemmen met het uitvoeren
van het wegonderhoud conform de
meerjarenplanning 2015-2019.

GZ

GZ d.d. 02-12-2014
Raad d.d. 11-12-2014

10.

Grondprijzen en fondsen 2015

De raad voorstellen om de grondprijzen GZ
en fondsen in 2015 niet te wijzigen ten
opzichte van 2014.
Commissie GZ d.d. 02-12-2014
Raad d.d. 11-12-2014
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