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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 9, d.d. 1 maart
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.
23 februari 2016

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

BO

2.

Frauderisicoanalyse

a. Kennis te nemen van de
BO
frauderisicoanalyse.
b. De frauderisicoanalyse inclusief
beheersmaatregelen vast te stellen.

3.

Evaluatie centrumregelingen
Jeugd en Wmo en toekomstige
inkoop

1. Kennisnemen van de rapporten

“Evaluatie inkoop Wmo Brabant
Noordoost-Oost”, “Evaluatie inkoop
Jeugdhulp Brabant Noordoost” en
“Toekomst inkoop Jeugdhulp en
Wmo in de regio Brabant
Noordoost”;
2. Voornemen om de centrumregeling
inkoop Wmo Brabant NoordoostOost opnieuw aan te gaan voor een
periode van drie jaar, van 2017 tot
2020, met de intentie tot verlenging;
3. Voornemen om de centrumregeling
inkoop Jeugdhulp Brabant
Noordoost te verlengen met een
periode van één jaar, waardoor
deze geldt tot 2020, met de intentie
tot verlenging;
4. In de centrumregeling inkoop Wmo
Brabant Noordoost afspraken te
maken over de voorwaarden en
kosten van uittreding en over het
beperken van de kosten van

BZ
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5.

6.

7.

8.

uittreding van de gemeenten die
gaan fuseren tot Meierijstad;
De drie centrumregelingen in de
regio Brabant Noordoost in het
eerste kwartaal van 2018 te
evalueren.
Per centrumregeling een
transformatieagenda jeugdhulp en
een transformatie-agenda Wmo op
te stellen aan de hand van de
verbetervoorstellen uit het rapport
“Toekomst inkoop jeugdhulp en
Wmo in de regio Brabant
Noordoost”;
Bovendien met de drie
samenwerkingsverbanden in de
regio Brabant Noordoost een
gezamenlijke verbeteragenda op te
stellen gericht op het bereiken van
meer integraliteit op de
koppelvlakken van de drie
decentralisaties en het onderwijs en
de koppelvlakken met andere
wetten;
De raad hierover te informeren
middels bijgevoegde raadsmemo.

TKN Raad

4.

Nadere regels en Beleidsregels
Jeugdhulp 2016

a. De Beleidsregels Jeugdhulp Boekel BZ
2016 vaststellen.
b. De Nadere Regels Jeugdhulp
Boekel 2016 vaststellen.

5.

Landelijke handhavingsstrategie

a. De ‘Landelijke
GZ
Handhavingsstrategie’ vast te
stellen en vanaf de datum van
collegebesluit te gebruiken als
uitvoeringskader voor handhaving
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en de in
artikel 5.1 van de Wabo opgenomen
wetten;
b. De raad met een memo hierover te
informeren
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