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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 40,
d.d. 29 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,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

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

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

BO

2.

Mandaatregister gemeente Boekel a. Onder intrekking van het
september 2015 en
mandaatregister zoals vastgesteld
machtigingsbesluiten
op 21 april 2015 en dat van 23
december 2015 (moet zijn 23
december 2014), het
mandaatregister gemeente Boekel
september 2015 vast te stellen.
b. In te stemmen met de bijgevoegde
machtigingsbesluiten.

3.

Aanpassing inkoopvoorwaarden
voor levering en diensten

a. De huidige inkoopvoorwaarden voor BO
leveringen en diensten in te trekken.
b. De inkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten (versie
september 2015) vast te stellen
voor de gemeente Boekel.
c. De nieuwe inkoopvoorwaarden te
registreren bij de Kamer van
Koophandel.

4.

Onderzoek veilig gebruik Suwinet
2015

Kennis te nemen van de memo
onderzoek veilig gebruik Suwinet 2015.

BO

5.

Pilot doorontwikkeling algemene
wasvoorziening 2016

1. Starten van een ‘Pilot
doorontwikkeling algemene

BZ

BO

1
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wasvoorziening 2016’.
2. Ten behoeve van deze pilot
€ 1.800 reserveren van het
budget Innovatie en Kanteling
Wmo.
3. Evaluatie en uitkomsten van
de pilot aan te bieden aan het
college.

6.

Heroverweging uitvoering
Participatiefonds

a.

b.

c.

Instemmen met het voorstel om de BZ
doelgroep van het Participatiefonds
ten behoeve van de uitvoering per
1 januari 2016 te splitsen in
volwassen en kinderen.
Raad informeren middels bijgaande
memo en een voorstel met nieuwe
verordening voorleggen aan de
Raad van 10 december 2015.
Prestatie- en uitvoeringsafspraken
met Optimisd en Stichting Leergeld
maken vooruitlopend op het besluit
van de Raad in december.

7.

Bezwaarschrift tegen
dwangsombesluit aan De Vlonder
35

Het bezwaarschrift tegen het
dwangsombesluit van 26 juni 2015
ongegrond te verklaren.

GZ

8.

Schutboom 1: omzetting naar
ontwerpbestemmingsplan

1. Een planschadeovereenkomst te
sluiten met initiatiefnemer waarin
geregeld is dat eventuele
planschade voor diens rekening
komt.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
“Schutboom 1, Boekel”,
ongewijzigd in procedure te
brengen ten opzichte van het
voorontwerp behoudens de
opmerking dat in de planregels
verwezen dient te worden naar de
CROW-normen.

GZ
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