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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 3, d.d. 13 januari
2015
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.
6 januari 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 6 januari
2015 vaststellen.

BO

2.

Afwijking van het inkoopbeleid
ingeval gebruik wordt gemaakt van
de dividenduitkering via de
algemene reserve (AGR) bij IBN

Wanneer volledig gebruik wordt
BO
gemaakt van de AGR bij IBN is het in
alle toekomstige situaties toegestaan af
te wijken van het inkoopbeleid en de
opdracht 1-op-1 te gunnen aan IBN.

3.

Kadernota 2016 – BSOB

Kadernota aanbieden aan de
gemeenteraad en deze adviseren in te
stemmen met de Kadernota 2016 van
de BSOB en géén afzonderlijke
zienswijze in te dienen.

BO

Commissie AZ d.d. 09-02-2015
Raad d.d. 26-02-2015
4.

Verordeningen Participatiewet en
WWB-maatregelen

1. De notitie ‘Wijzigingen WWBmaatregelen’ vaststellen en aan de
gemeenteraad voor vaststelling
aanbieden.
2. De volgende verordeningen
vaststellen en aan de
gemeenteraad voor vaststelling
aanbieden:
• Verordening tegenprestatie
Participatiewet 2015;
• Verordening individuele
inkomenstoeslag Participatiewet

BZ
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•
•
•
•

•

2015;
Verordening Participatiefonds 2015;
Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ
2015;
Verordening handhaving
Participatiewet, IOAW en IOAZ
2015;
Verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive
Participatiewet, IOAW en IOAZ
2015;
Verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet 2015.

Commissie BZ d.d. 11-02-2015
Raad d.d. 26-02-2015

5.

Afbouw van De Mantelzorgwinkel

1. Per 1-1-2016 de subsidierelatie met BZ
De Mantelzorgwinkel beëindigen.
2. Instemmen met de aangeleverde
afbouwcalculatie.
3. De middelen ten behoeve van De
Mantelzorgwinkel per 1 januari 2016
vrij laten vallen in de
meerjarenbegroting.

6.

Regionaal beleidskader
Participatiewet

Vaststellen van het Regionaal
beleidskader Participatiewet

BZ

Commissie BZ d.d. 11-02-2015
Raad d.d. 26-02-2015

7.

Raadsvoorstel tot vaststelling van
de notitie Reikwijdte &
Detailniveau voor het
bestemmingsplan Buitengebied
2016

Het college besluit om de
gemeenteraad de “Notitie Reikwijdte &
Detailniveau” voor het bestemming
Buitengebied 2016 van 7 januari 2015
ter vaststelling voor te leggen.

GZ

Commissie GZ d.d. 10-02-2015
Raad d.d. 26-02-2015

8.

Raadsvoorstel tot vaststelling van
de Kadernota voor
bestemmingsplan Buitengebied
2016

Het college besluit om de
GZ
gemeenteraad de “Kadernota voor het
bestemmingsplan Buitengebied”, versie
2.2 van 13 januari 2015, ter vaststelling
voor te leggen
Commissie GZ d.d. 10-02-2015
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Raad d.d. 26-02-2015

9.

Beslissing op bezwaarschrift tegen
beschikking tot intrekking
omgevingsvergunning, Statenweg
19a te Boekel

Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en over te gaan tot intrekking
van de omgevingsvergunning voor de
activiteit milieu van het
varkensfokbedrijf aan de Statenweg
19a te Boekel

GZ

10.

Raadsvoorstel om in te zetten op
een pilot-omgevingsplan in plaats
van een bestemmingsplan voor
het buitengebied

Het college besluit om de
GZ
gemeenteraad te vragen in te stemmen
met het inzetten op een pilotomgevingsplan in plaats van een
bestemmingsplan voor het
buitengebied.
Commissie GZ d.d. 10-02-2015
Raad d.d. 26-02-2015

11.

Raadsvoorstel tot vaststelling
notitie ‘Naar een verantwoorde
veehouderij in Boekel’

Het college besluit om de
gemeenteraad de notitie “Naar een
verantwoorde veehouderij in Boekel”,
versie 2.3, d.d. 7 januari 2015, ter
vaststelling voor te leggen.
Commissie GZ d.d. 10-02-2015
Raad d.d. 26-02-2015

GZ
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