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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 45,
d.d. 3 november 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.
27 oktober 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 27 oktober
2015 vaststellen.

BO

2.

Raadsvoorstel uittreding en
wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling
Brabants Historisch Centrum

1. Instemmen met de wijziging van de BO
Regeling onder het voorbehoud dat
de raad hier toestemming voor
verleend
2. Bijgaand raadsvoorstel vaststellen
en tezamen met het conceptraadsbesluit aanbieden aan de raad
voor zijn vergadering van 10
december 2015
Commissie AZ d.d. 30-11-2015
Raad d.d. 10-12-2015

3.

Globale analyse ontwikkelingen
BUIG-budget 2015

a. De notitie Stand van zaken resultaat BZ
BUIG-budget 2015 vaststellen.
b. De notitie Stand van zaken resultaat
BUIG-budget 2015 ter kennisgeving
aanbieden aan de gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 02-12-2015
Raad d.d. 10-12-2015

4.

Participatieverordening 2015.1

De Participatieverordening 2015.1
vaststellen en ter vaststelling aan de
gemeenteraad aanbieden.
Commissie BZ d.d. 02-12-2015

BZ
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5.

Code verantwoordelijk
marktgedrag thuisondersteuning

1. Kennis nemen van de kritische
BZ
punten in de Code.
2. De voorzitter van de
Transitiecommissie Sociaal Domein
een schrijven sturen met kritische
kanttekeningen ten aanzien van de
Code, met het verzoek hierop te
reageren.

6.

Fusie- en frictiekosten brede
welzijnsorganisatie WoW en
uitvoering Basisteam Jeugd en
Gezin in 2016

De raad voorstellen om:
a. Kennis te nemen van de fusieen frictiekosten en het
Jaarplan WoW 2016.
b. Het subsidiepeil voor WoW op
niveau 2015 te bevriezen voor
het jaar 2016 om de fusie- en
frictiekosten op te kunnen
vangen. Het al dan niet
bevriezen van het niveau
2015 voor het jaar 2017 af
laten hangen van de evaluatie
van het Basisteam Jeugd en
Gezin.
c. Hiertoe voor 2016 € 64.000 op
te nemen in de voorjaarsnota,
ten behoeve van de uitvoering
van het Basisteam Jeugd en
Gezin.
d. Voor 2018 WoW de opdracht
mee te geven om 9 % in te
verdienen.

BZ

Commissie BZ d.d. 02-12-2015
Raad d.d. 10-12-2015

7.

Verlenging
samenwerkingsovereenkomsten
GGA Noordoost-Brabant

1. De huidige
GZ
samenwerkingsovereenkomst GGA
Verkeer en Vervoer regio Noordoost
Brabant met 1 jaar verlengen;
2. Wethouder Van de Loo deze
overeenkomst namens het college
te laten tekenen.
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8.

Aanpassingen Sint Janplein

9.

Definitief Luchthavenbesluit Volkel

10.

Aankoop sfeerverlichting centrum
Boekel

1. Instemmen met de
voorgestelde
herinrichtingsmaatregelen op
het Sint Janplein;
2. Het nemen van een
verkeersbesluit tot het
verwijderen van 3
parkeerplaatsen op het Sint
Janplein

GZ

1. Van het definitief Luchthavenbesluit GZ
Volkel en de consequenties voor de
gemeente Boekel kennisnemen.
2. Betrokken inwoners van Boekel op
korte termijn benaderen en zo
nodig faciliteren met behulp van
een voorbeeld bezwaarschrift.
3. Zowel richting defensie als richting
de gemeenten Uden en Veghel
reageren inzake het proces (in
afschrift van COVM)

Besluiten tot aanschaf sfeerverlichting
voor het centrum van Boekel.
Besluiten af te wijken van het
inkoopbeleid en opdracht te gunnen
aan Fa. Doorenbos.

GZ
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