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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 8,
d.d. 23 februari 2016
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Burg.

Overeenkomstig advies
Besluit

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.
23 februari 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 23 februari
2016 vaststellen.

BO

2.

Zienswijzeverzoek conceptbeleidskader 2017
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vooruitlopend op de
BO
programmabegroting 2017 zendt de
Veiligheidsregio Brabant-Noord het
concept-beleidskader 2017 toe aan de
deelnemende gemeenten met het
verzoek hun zienswijze daarover
kenbaar te maken. In het conceptbeleidskader worden voor de 3
onderdelen van de Veiligheidsregio,
namelijk Brandweer Brabant-Noord,
GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
en GMC (Gemeenschappelijk Meld
Centrum) geen voorstellen gedaan voor
nieuw beleid. Wel worden aan de
deelnemende gemeenten extra
middelen gevraagd in verband met
hogere huisvestingskosten (€ 200.000)
en een lager BDUR-uitkering van het
Rijk (€ 229.000). De budgetten
bestaand beleid worden verhoogd met
een inflatiecorrectie voor loon- en
prijsontwikkeling van (voorlopig)
gemiddeld ca. 1 %. Ten aanzien van de
gemeentelijke bijdragen aan Brandweer
Brabant-Noord wordt een nieuwe
verdeelsleutel voorgesteld. Voor de
effecturering van de invoering van de
nieuwe verdeelsleutel wordt
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voorgesteld om te werken met een
ingroeimodel.
Commissie AZ d.d. 07-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

3.

Definitief verslag van bevindingen
onderzoek Veilig gebruik Suwinet
2015

a. Kennis te nemen van het definitief
verslag van bevindingen onderzoek
Veilig gebruik Suwinet 2015.
b. De bijgevoegde memo ter
kennisname aanbieden aan de
raad- en burgerleden.

BO

4.

Integrale aanpak problematische
jeugdgroepen

De notitie integrale aanpak
problematische jeugdgroepen vast te
stellen.

BZ

5.

Factsheet: Mantelzorg in Brabant

1. De Mantelzorgkadobonnen te
BZ
verhogen van € 20 naar € 40
per mantelzorger.
2. Bij de Mantelzorglunch op de
‘Dag van de Mantelzorg’ één
afgevaardigde per politieke
partij uitnodigen.
3. Mantelzorgeducatie mogelijk
maken vanaf 2016.
4. De ‘Factsheet; mantelzorg in
Boekel’ ter informatie versturen naar
raads- en burgerleden en de
Adviesraad Sociaal Domein Boekel

6.

Subsidieverzoek Stichting
Organisatie Kidsday

BZ
a. Het subsidieverzoek van
Stichting Organisatie Kidsday
voor een
‘Instandhoudingssubsidie
Welzijn en Informele Zorg’
voor de jaren 2015 en 2016
afwijzen.
b. Op basis van de verstrekte
informatie aan Stichting Organisatie
Kidsday voor het jaar 2016 een
evenementensubsidie ter hoogte
van € 1.000 beschikbaar stellen.

7.

Verzoek gebruiksvergoeding
Boekel Sport

Boekel Sport geen toestemming
verlenen om de gebruiksvergoeding
2016 in twee termijnen te voldoen.

BZ
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8.

Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ
2016

De Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016
vaststellen en voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 09-03-2016
Raad d.d. 24-03-2016

BZ
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