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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 7, d.d. 10 februari
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.
3 februari 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 februari
2015 vaststellen.

BO

2.

Managementletter 2014

Managementletter 2014 voor
kennisgeving aannemen en ter inzage
leggen in de leeskamer van de
gemeenteraad.

BO

3.

Evaluatie pilot social return eerste
jaar

Kennis te nemen van bijgevoegde
memo over de evaluatie van het eerste
jaar van de pilot social return.

BZ

4.

BZ
Overeenkomsten en notariële
a. De akten en overeenkomsten
akten met betrekking tot overname
behorend voor de overname van het
vastgoed Nia Domo
vastgoed van Nia Domo vast te
stellen.
b. Het vastgoed van Nia Domo per
12 februari 2015 aan te kopen.
c. De geldleningsovereenkomst
(€ 93.000) vast te stellen.
d. Bijgevoegde raadsmemo vaststellen
en ter kennisname aanbieden aan
de gemeenteraad.

5.

Subsidiering HAFA-verenigingen

Vanaf 2016 de budgetsubsidies voor de BZ
HAFA-verenigingen berekenen op basis
van de subsidieaanbeveling KNMO en
de kortingen uit het verleden blijven
toepassen op deze subsidies.
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6.

Aangevraagde activiteiten en
herontwikkeling van Tuincentrum
Weren aan de Gemertseweg 9a

Het college besluit om:
a. medewerking te verlenen aan één
extra vlooienmarkt op grond van de
geldende evenementenvergunning
van 7 oktober 2014;
b. geen medewerking te verlenen aan
het uitbouwen en organiseren van
nieuwe activiteiten, zolang er geen
concreet zicht is het definitieve
hergebruik en de herbestemming
van de locatie Gemertseweg 9a.

GZ

7.

Verzoek instandhoudingssubsidie
Stichting Buitensport Boekel

Het verzoek voor een
instandhoudingssubsidie van Stichting
Buitensport Boekel voor het jaar 2014
afwijzen.

BZ
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