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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 14,
d.d. 5 april 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.
29 maart 2016

De openbare besluitenlijst van de vergadering
van BenW d.d. 29 maart 2016 vaststellen.

BO

2.

Verlenging convenant regionale
De raad voor te stellen in te stemmen met
samenwerking Noordoost Brabant verlenging van het Bestuursconvenant
regionale samenwerking Noordoost Brabant
voor een periode van drie jaar (2017-2019) op
basis van de in 2013 vastgestelde
uitgangspunten.

BO

Commissie AZ d.d. 09-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016

3.

AgriFood Capital Werkt! 20162020

BZ
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de
samenwerkingsovereenkomst van AgriFood
Capital Werkt! 2016-2020.
2. De strategische agenda van het regionale
arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital
Werkt! 2016-2020 vast te stellen.
3. In te stemmen met een financiële bijdrage
van € 1,- per jaar per inwoner per gemeente
van de arbeidsmarktregio Noordoost
Brabant voor de jaren 2017 tot en met 2020
voor:
a. de uitvoering van het regionaal
arbeidsmarktbeleid door een klein,
slagvaardig, faciliterend
programmateam; en
b. de coördinatie van het Werkbedrijf
Noordoost Brabant.
4. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit
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inzake de samenwerkingsovereenkomst, de
strategische agenda AgriFood Capital
Werkt! 2016-2020 en de financiële bijdrage
ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Commissie BZ d.d. 11-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016

4.

Stimuleringsregeling Klimaatactief
Bebouwd Gebied

1. In te stemmen met deelname in As50+
verband in de stimuleringsregeling Klimaat
Actief Bebouwd Gebied van waterschap Aa
en Maas;
2. In de stimuleringsregeling voor 50%
kostendrager te zijn in de toegekende
subsidies binnen de gemeente Boekel en
daarnaast bij te dragen in promotie en
communicatie.
3. Hiervoor een jaarlijks plafondbudget voor
2016 en 2017 af te spreken van € 3.500
(90% bijdrage, 10% promotie) en dit te
dekken uit de voorziening Riolering.

GZ

5.

Raadsvoorstel inzake toekenning
financiële bijdrage aan BoekelNet

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

BO

Commissie d.d. 09-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016

