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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 3,
d.d. 19 januari 2016
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.
12 januari 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 12 januari 2016
vaststellen.

BO

2.

Definitieve ontwerp Selectielijst
archiefbescheiden gemeenten en
intergemeentelijke organen 2017

Akkoord gaan met de lijst.

BO

3.

Evaluatie pilot social return met
IBN en vervolg

a. Kennis te nemen van de resultaten uit de BZ
pilot social return met IBN.
b. Het openstaande bedrag vanuit IBN á
€ 10.238 te besteden aan de
begeleidingskosten binnen de pilot
Participatie / Transitiearrangement met
IBN.
c. De samenwerkingsovereenkomst
Expertisecentrum IBN en gemeente
Boekel bij aanbestedingen vast te stellen.

4.

Subsidieovereenkomst MEE 2016
en 2017

1. Instemmen met bijgevoegde
subsidieovereenkomst tussen MEE
Noordoost Brabant (NOB) en Gemeente
Boekel voor onafhankelijke
cliëntondersteuning.
2. Deze subsidieovereenkomst afsluiten
voor de periode van twee jaar, namelijk
2016 en 2017.
3. De bekostiging 2016 en 2017 vast te
stellen op € 3.119,- per jaar.

BZ
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5.

Beleidsregels bestuurlijke boete
Participatiewet, IOAW en IOAZ
2016

a. De beleidsregels ‘Bestuurlijke boete
BZ
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 vast
te stellen.
b. Af te zien van herziening van alle tussen
1 januari 2013 en 1 januari 2016
uitgevoerde boetenbesluiten waarbij een
boete is opgelegd.
c. De nog openstaande werkprocessen
boetenoplegging volgens het nieuwe
regime af te handelen.

6.

Document Uitvoeringsafspraken
Sociale Zaken 2016

1. Het Document Uitvoeringsafspraken
Sociale zaken 2016 vast te stellen.
2. De bewerkersovereenkomst Boekel –
Optimisd vast te stellen.

7.

Kadernota BCA 2017

a. Kennis te nemen van de Kadernota 2017 GZ
van de Bestuurscommissie
Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel
b. Kennis te nemen van de mogelijke daling
van het tarief van de afvalstoffenheffing.
Deze daling is echter wel afhankelijk van
de resultaten van de aanbestedingen in
2016

BZ

Commissie GZ d.d. 16-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016

8.

Uitvoeringsprogramma toezicht en a. Het uitvoeringsprogramma toezicht en
handhaving fysieke leefomgeving
handhaving fysieke leefomgeving 2016
2016
vast te stellen;
b. Het vaststellingsbesluit van het
uitvoeringsprogramma zo spoedig
mogelijk aan GS kenbaar te maken

GZ

9.

Bezwaarschrift tegen
dwangsombeschikking inpandige
(be)woning champignonkwekerij
Hoekstraat 3a Venhorst

Het (aanvullende) bezwaarschrift,
inclusief hetgeen tijdens de hoorzitting
mondeling naar voren is gebracht,
ongegrond te verklaren.

GZ

10.

Bezwaarschrift tegen afwijzing
verzoek om handhaving

Het (aanvullende) bezwaarschrift tegen de
GZ
afwijzing van het verzoek om handhaving van
8 september 2015 inzake het aan de
Hoekstraat 1-1a te Venhorst opgerichte
vergunningsvrije bouwwerk, met inbegrip van
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hetgeen tijdens de hoorzitting van 4
december 2015 mondeling naar voren is
gebracht, ongegrond te verklaren.

11.

Ontwerp wijzigingsplan Hoekstraat Het ontwerp wijzigingsplan ‘Hoekstraat 5,
5, Venhorst
Venhorst’ in officiële procedure te brengen
nadat met initiatiefnemer een planschade-,
sloop- en een exploitatie- en erfbeplantingsovereenkomst gesloten zijn.

12.

Verzoek André Tielemans voor
bestemmingswijziging Langstraat
ongenummerd

GZ

a. Kennis nemen van aanvraag #3 en onze GZ
opmerkingen daarop.
b. De raad voorstellen deze aanvraag niet in
procedure te brengen middels bijgaand
raadsvoorstel.
c. Vooruitlopend op een passend plan toch
de bestemmingsplanprocedure op te
starten met inachtneming van de
genoemde aandachtspunten.
d. Tielemans bij deze procedure betrekken
en hem verzoeken om een aangepast
plan voor te leggen.
Commissie GZ d.d. 16-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016

13.

Kadernota ODBN 2017

a. Kennis te nemen van de Kadernota 2017 GZ
van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
b. De kadernota met een negatieve
zienswijze beantwoorden, tenzij:
1. De rol van ODBN binnen de
omgevingswet beperkt wordt tot
alleen de wettelijke basistaken. Indien
er deelnemers zijn die willen dat
ODBN ook een rol speelt op het
gebied van verzoektaken, dan dienen
deze deelnemers hiervan de kosten
te betalen.
2. Het onderdeel Samen Sterk in
Brabant uit de kadernota wordt
verwijderd. Dit onderdeel wordt door
de ODBN als collectieve verzoektaak
gezien. Volgens de
gemeenschappelijke regeling van
ODBN bestaan er geen collectieve
verzoektaken. De gemeente Boekel
doet dan ook niet mee met deze
samenwerking.
3. De uurtarieven meer marktconform
worden vorm gegeven.
4. Er in de begroting 2017 aandacht
wordt gegeven aan onderstaande
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punten:
i. Dat er per deelnemer een overzicht
wordt gemaakt van de verwachte
kosten in 2017
ii. De verhouding tussen de
indexering van de uurtarieven en
de taakstellende bezuiniging van
5% meer inzichtelijk word gemaakt
iii. Dat de begroting 2017 tijdig wordt
aangeleverd bij de deelnemers
Commissie GZ d.d. 16-02-2016
Raad d.d. 25-02-2016
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