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

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 24 februari
2015 vaststellen.

BO

2.

Gemeentelijke kaders
veiligheidsregio Brabant-Noord

a. In te stemmen met de gemeentelijke BO
kaders veiligheidsregio BrabantNoord;
b. de gemeenteraad voor te stellen
om bijgaand concept-raadsbesluit
vast te stellen waarmee deze aan
de coördinerend burgemeester voor
verlengd lokaal bestuur aangeeft
dat u kunt instemmen met de
‘gemeentelijke kaders
veiligheidsregio Brabant-Noord’.
Commissie AZ d.d. 23-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

3.

Kadernota 2016
a. Kennis te nemen van de kadernota
Werkvoorzieningschap Noordoost2016 Werkvoorzieningschap
Brabant
Noordoost-Brabant.
b. De raad adviseren een positieve
zienswijze te geven op de
kadernota 2016
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.

BZ

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

4.

WEB Educatie 2015

a. Productovereenkomst Educatie

BZ
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2015 sluiten met ROC de Leijgraaf
b. Instemmen met mandaat
centrumgemeente Den Bosch mbt
Educatie

5.

Advies inzake 2e verzoek tot uitstel
uitvoeringsverplichtingen voor Van
Veen in het kader van de
verplaatsingsovereenkomst

Het college besluit om uitstel te
GZ
verlenen voor de uitvoeringstermijn uit
artikel 6 Verplichtingen van de
verplaatsingsovereenkomst betreffende
het onderdeel “feitelijk verplaatsen van
de bedrijfsvoering naar de locatie
Rietvenseweg 10”. De nieuwe uiterlijke
uitvoeringstermijn zoals opgenomen in
artikel 6, lid 3, sub f wordt aangepast
naar 17 oktober 2017. De overige
termijnen uit artikel 6, lid 3 blijven
ongewijzigd.

6.

Een nieuw budget beschikbaar
stellen voor het verstrekken van
SVn Startersleningen

GZ
a. Een nieuw budget van maximaal
€ 100.000 beschikbaar stellen voor
het verstrekken van SVn
Startersleningen;
a. SVn Startersleningen alleen
verlenen aan starters die een kavel
of een nieuwe woning kopen binnen
de grondbedrijf complexen van de
gemeente Boekel;
b. Een bedrag van € 2.700
beschikbaar stellen voor het
afdekken van de totale
kosten voor de gemeente Boekel.
Commissie GZ d.d. 24-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

7.

Kadernota ODBN 2016

a. Kennis te nemen van de Kadernota GZ
2016 van de Omgevingsdienst
Brabant Noord.
b. Kennis te nemen van het
adoptieadvies van de provincie
Noord- Brabant, de gemeenten ’sHertogenbosch, Bernheze en
Boxmeer.
c. De kadernota in principe met een
negatieve zienswijze beantwoorden
en daar een drietal opmerkingen aan
toe te voegen:
1. Het Dagelijks Bestuur mee
geven dat bij de uitwerking van
het voorstel voor de dekking van
de extra lasten volgend uit het
programmaplan de kosten als
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gevolg van de kwalitatieve en
kwantitatieve discrepantie
worden neergelegd bij de
gemeenten die deze
discrepantie hebben
veroorzaakt. Om dit te bepalen
is van belang om helderheid te
krijgen in welke gemeenten de
afgesproken taken niet hebben
ingebracht.
2. Aandacht te vragen voor de
kwalitatieve invulling van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Dit door inzicht te
krijgen in het aantal besteedde
uren per vergunningaanvraag,
toezichtbezoek of
handhavingsactie.
3. Te verzoeken om de uurtarieven
meer marktconform vorm te
geven.
d. Vooralsnog niet instemmen met de
gevraagde extra bijdrage.
Commissie GZ d.d. 24-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

8.

Grondbedrijfrapportage 2015

GZ
a. Kennisnemen en vaststellen van
bijgaande rapportage grondbedrijf
2015;
b. De daarin opgenomen bijgestelde
exploitaties laten vaststellen door de
gemeenteraad;
c. Besluiten tot het vormen van een
voorziening ad. € 152.000. Deze
wordt gevormd ten laste van de
exploitatie 2014 en maakt onderdeel
uit van het jaarrekeningresultaat
2014.
Deze voorziening is het gevolg van:
• Verlaging prijs verkoop woning;
• Aanpassing fasering uitgifte
kavels.
Commissie GZ d.d. 24-03-2015
Raad d.d. 02-04-2015

9.

Overeenkomst uitwisseling
persoonsgegevens Wmo

1. Instemmen met bijgevoegde
BZ
‘Overeenkomst uitwisseling
persoonsgegevens’.
2. Wethouder Willems mandateren om
de overeenkomst namens de
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gemeente Boekel te ondertekenen.
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