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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 22, d.d. 26 mei
2015
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

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
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 19 mei vergadering van BenW d.d. 19 mei
2015
2015 vaststellen.

2.

Beslissing op bezwaarschrift van
MediateQ inzake Wob-verzoek

Het bezwaar ongegrond te verklaren en BO
geen proceskostenvergoeding toe te
kennen.

3.

Beslissing op bezwaarschrift van
Juridisch Adviesbureau
Consultario San Nicolas

a. Het bezwaar ongegrond te
verklaren;
b. Geen proceskostenvergoeding toe
te kennen.

4.

a. Het bezwaar niet-ontvankelijk
Bezwaar van Lawcorp legal
verklaren wegens misbruik van
services inzake fietsenhandhaving
recht.
b. Geen proceskostenvergoeding
betalen.

5.

Beslissing op bezwaarschrift van
de LAWCorp legal services
namens de heer K. inzake een
Wob-verzoek over drugsafval

6.

Begroting 2016 en jaarrekening
De Raad conform bijgevoegd
2014 van de Gemeenschappelijke raadsvoorstel voorstellen:
Regeling Kleinschalig Collectief
1. In te stemmen met de concepten
Vervoer Brabant Noordoost
van de begroting 2016 en

BO

BO

BO

Het bezwaar niet-ontvankelijk te
BO
verklaren wegens misbruik van recht en
geen proceskostenvergoeding toe te
kennen.

BZ
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jaarrekening 2014 van de
gemeenschappelijke regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer
Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de
portefeuillehouder in te brengen bij
de behandeling van de concepten
van de begroting 2016 en de
jaarrekening 2014 in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 6 juli
2015.
Commissie d.d. 24-06-2015
Raad d.d. 02-07-2015

7.

Verzoek wijziging grondslag
a. In beginsel een positief standpunt
berekening gemeentelijke bijdrage
innemen ten aanzien van een
GGD Hart voor Brabant
wijziging van de grondslag voor de
berekening van de gemeentelijke
bijdrage van de GGD Hart voor
Brabant.
b. Dit positieve standpunt mededelen
aan de GGD Hart voor Brabant.

BZ

8.

Verzoek financiële bijdrage Boekel a. Kennis nemen van het verzoek van
Energie
energiecoöperatie Boekel Energie
voor een financiële bijdrage ad.
€ 5.000.
b. De gevraagde € 5.000 als
eenmalige bijdrage toekennen aan
de energiecoöperatie Boekel
Energie.

GZ

9.

Verslag vergadering
monumentencommissie d.d.
12 januari 2015

Het verslag van de vergadering van de
monumentencommissie d.d. 12 januari
2015 voor kennisgeving aan te nemen.

GZ

10.

Actualisatie beleid en beheer
kabels en leidingen

1. Instemmen met het
deelnemen aan het regionale
project om het beleid rondom
kabels en leidingen te
actualiseren.
2. Hiervoor een bedrag van
€ 12.000,- beschikbaar te
stellen.

GZ
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