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Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

Onderwerp

Besluit

Sector

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

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

BO

Toezicht in de Wmo 2016

1. Het toezicht op de uitvoering van de Wmo
BZ
regionaal (BNO-oost) te organiseren.
2. Het Wmo-toezicht te voeren op basis van
calamiteiten én op basis van signalen uit
contractmanagement, relatiebeheer,
klachtenregeling en andere
kwaliteitsinstrumenten.
3. De gemeentelijke toezichthoudende
ambtenaar te benoemen bij de gemeente
Oss.
4. De GGD Hart van Brabant te benoemen
als toezichthouder voor
calamiteitenonderzoek.
5. Het meldpunt calamiteiten te beleggen bij
de GGD Hart van Brabant.
6. De financiële middelen (raming
ë 123.500) voor de toezichthoudende
taken te verdelen over de regiogemeenten
volgens een verdeelsleutel regionale Wmo
middelen.
7. De verdere uitwerking en uitvoering van de
toezichttaken, waaronder de inkoop,
mandateren aan de gemeente Oss.
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8.

Verbouwing woning aan de
Mr. van Hooffstraat 12 te Boekel

ln principe medewerking te verlenen aan het
voorliggende bouwplan, betreffende de
verbouwing van de woning aan de Mr. Van
Hooffstraat 12, onder de onderstaande
voorwaarden:
ø

0

ø

G

De op de tekening aangegeven ramen van
de wasruimte en het toilet, dienen ramen
te zijn die niet open kunnen.
De ontluchting van die beide ruimtes dient
te verlopen via het dak en dus niet via een
zijmuur.
Er mogen geen extra ramen aangebracht
worden in de woning, anders dan die op
de bijgevoegde bouwtekening zijn
opgenomen.

3.

Resultaten evaluatie
erfbeplantingsplannen
buitengebied

Kennis te nemen van de resultaten en in
te stemmen met de vervolgstappen.
Deze zijn gebaseerd op de bepalingen in
de erfbeplantingsovereenkomsten_

GZ

4.

Regionaal voorstel vervolgaanpak
Agro-As De Peel

a. ln te stemmen met het regionale voorstel
voor een ven/olgaanpak voor Agro-As
De Peel;
b. Met de samenwerkende partners de
randvoonrvaardenen uitgangspunten
verder concretiseren;
c. Deze samenwerking vooralsnog tot 1
jaar te beperken.
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