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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 9, d.d. 24 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.
10 februari 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 10 februari
2015 vaststellen.

BO

2.

Instemmen met de kadernota
BHIC 2016

Het bijgevoegde raadsvoorstel en
concept-raadsbesluit aan de raad
aanbieden voor zijn vergadering van
2 april 2015.

BO

Commissie AZ d.d. 23-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

3.

Collegevoorstel Actualisatie
risicoprofiel Veiligheidsregio
Brabant-Noord

In te stemmen met het bijgevoegde
BO
raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld
om in te stemmen met de actualisatie
van het regionaal risicoprofiel.
Commissie AZ d.d. 23-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

4.

Collegevoorstel kadernota 2016
In te stemmen met het bijgevoegde
BO
Regionaal Veilgheidshuis Maas en raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld
Leijgraaf
om in te stemmen met de kadernota
2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas
en Leijgraaf.
Commissie AZ d.d. 23-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

5.

Concept Kadernota 2016

De raad middels bijgevoegd concept

BZ
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gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief vervoer
Brabant Noordoost (regiotaxi)

raadsvoorstel voorstellen in te stemmen
met de concept Kadernota 2016 van de
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost.
Commissie BZ d.d. 25-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

6.

Huurovereenkomst Nia Domo

BZ
a. De bijgevoegde
huurovereenkomsten vast te stellen.
b. Een huurovereenkomst aan te gaan
met stichting Nia Domo voor het
perceel kadastraal bekend
gemeente Boekel sectie I nummers
2541 en 2542, tegen een
huurbedrag van € 132.515 op
jaarbasis.

7.

Voorjaarsnota 2016 GGD Hart
voor Brabant

Bijgaand voorstel aan de raad aan te
bieden om:

BZ

a. Kennis te nemen van de
Voorjaarsnota 2016 van de GGD
Hart voor Brabant;
b. Een positieve zienswijze te geven
over de Voorjaarsnota 2016 van de
GGD Hart voor Brabant.
Commissie BZ d.d. 25-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

8.

Beleidskader 2016 Regionaal
Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten (RBL BNO)

Beleidskader 2016 RBL BNO
voorleggen aan gemeenteraad met het
voorstel een positieve zienswijze te
geven en in te stemmen met:
-een aanpassing van de taakstelling
voor periode 2012-2017;
- een structurele toevoeging van 1fte
RMC trajectbegeleiding;
- indexering personeelskosten van 3%
ogv cao
Totale bijdrage gemeente Boekel aan
het RBL BNO is begroot op € 21.746 in
2016

BZ

Commissie BZ d.d. 25-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

9.

Verweerschrift naar aanleiding van Het bijgevoegde verweerschrift naar
beroep Molenbrand C.V. tegen
aanleiding van het beroep van

GZ
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besluit gemeenteraad d.d.
9 oktober 2014 om het
bestemmingsplan Molenbrand 5
en 9 niet vast te stellen.

Molenbrand C.V. tegen het besluit van
de gemeenteraad d.d. 9 oktober 2014
om het bestemmingsplan Molenbrand 5
en 9 niet vast te stellen, toe te zenden
aan de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

10.

Handhavingsverzoek, beëindigen
strijdige bewoning bedrijfswoning
Neerbroek 27

1. Met de familie De Louw in overleg
te gaan over de omzetting van de
bedrijfswoning aan de Neerbroek
27 naar een plattelandswoning.
2. Den Hollander Advocaten op de
hoogte te stellen van uw standpunt
dat er terdege sprake is van
legalisatie-mogelijkheden in de
vorm van een plattelandswoning.

GZ

11.

Aanbesteden openbare verlichting Het werk inkoop aanleg openbare
De Donk fase 2
verlichting Donk fase 2 in concurrentie
aanbesteden;

GZ

12.

Collegevoorstel zienswijzeverzoek
Beleidskader 2016 en 3e wijziging
programmabegroting 2015
veiligheidsregio Brabant-Noord.

BO
Bijgaand concept – raadsvoorstel
vaststellen, waarin wordt gevraagd om
te besluiten in te stemmen met het
Beleidskader 2016 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord en de
3e wijziging van de
programmabegroting 2015, onder de
voorwaarde dat:
- de middelen voor regionalisering
van Bevolkingszorg in 2015
afhankelijk worden gesteld van een
positief besluit van het Algemeen
Bestuur met betrekking tot de
structurele invulling hiervan vanaf
2016;
- voordat overgegaan wordt tot een
extra bijdrage van € 0,276 er eerst
inzicht wordt geboden in de aard
van de activiteiten (en kosten
daarvan) die plaatsvinden in het
kader van (de professionalisering
van) bevolkingszorg;
- doel van de ingezette extra
middelen is verdere
professionalisering van de functies
8 t/m 25 in plaats van 8 t/m 14;
- de samenvoeging van de beide
meldkamers voor de deelnemende
gemeenten een besparing oplevert;
- per 1 januari 2017 een nieuwe
verdeelsleutel gemeentelijke
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bijdragen gehanteerd gaat worden
en dat besluitvorming hierover
uiterlijk in het voorjaar 2016
plaatsvindt (i.v.m. de
begrotingscyclus in de
deelnemende gemeenten);
Commissie AZ d.d. 23-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015
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