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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 37,
d.d. 8 september 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,
H. van Zutven,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
loco-secretaris.

Afwezig:

J. Marcic,

secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
1 september 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
1 september 2015 vaststellen.

BO

2.

Aanbesteding OV-concessie
Zuidoost Brabant / buurtbuslijn
468

De raads- en burgerraadsleden
middels bijgevoegde memo
informeren over:
• de reactie van de provincie op
de door ons ingediende
zienswijze
• de ontwikkelingen rondom
buurtbuslijn 468

GZ

3.

Concept jaarrekening 2014 en
ontwerpbegroting 2016-2016
ODBN

1.

GZ
Kennis te nemen van de
jaarrekening 2014
2.
Kennis te nemen van de
bestemming van het
rekeningresultaat 2014 met de
voorgestelde bestemmingen.
3.
Kennis te nemen van de
begroting 2016 en meerjarenraming
2017-2019
4.
De begroting met een negatieve
zienswijzen beantwoorden, waarin
de volgende punten worden
opgenomen:
a) Conform het adoptieadvies een
meer transparante begroting
door volledige informatie en
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minder verwijzingen
b) Conform het adoptieadvies voor
het onderdeel BCA een reële,
lagere indexering hanteren van
maximaal 1,5%
c) De ODBN dient een meer
marktconform uurtarief te
hanteren en het invoeren van
productprijzen verder uit te
werken;
d) De taakstellende bezuiniging
niet verder uitstellen. De kosten
als gevolg van de kwalitatieve
discrepantie daadwerkelijk bij
de veroorzakers hiervan neer te
leggen. De overige kosten van
het Plan van aanpak dienen
betaald te worden door een
extra bijdrage per deelnemer
(op basis van inwoneraantal)
Voor de Gemeente Boekel zou
deze extra bijdrage uitkomen
op €3.500.
Commissie GZ d.d. 29-09-2015
Raad d.d. 08-10-2015

4.

Verzoek Peelrand Wonen inzake
afname kavels op De Donk

a. Kennisnemen van het verzoek van
PeelrandWonen
b. Te reageren naar PeelrandWonen
zoals aangegeven bij “Reactie
gemeente”
c. De raad in oktober een voorstel
doen conform te besluiten

GZ

Commissie GZ d.d. 29-09-2015
Raad d.d. 08-10-2015

5.

Raadsvoorstel ontwerp-regionaal
beleidsplan Veiligheidsregio
Brabant-Noord 2016-2019

Aan de raad voor te stellen het
ontwerp-regionaal beleidsplan voor
kennisgeving aan te nemen.

BO

Commissie AZ d.d. 28-09-2015
Raad d.d. 08-10-2015

6.

Evaluatie Pilot Dorpsteam Boekel

1. Kennis nemen van de ‘Evaluatie
Pilot Dorpsteam Boekel’.
2. Kennis nemen van het Advies van
de Wmo Adviesraad Boekel.
3. De pilot per 31 december 2015

BZ
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beëindigen en het Dorpsteam
Boekel vanaf 1 januari 2016 een
structurele functie geven.
4. Middelen voor het Dorpsteam
Boekel in de meerjarenbegroting
opnemen.
Commissie BZ d.d. 30-09-2015
Raad d.d. 08-10-2015
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