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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 22, d.d. 31 mei
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

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 24 mei vergadering van BenW d.d. 24 mei
2016
2016 vaststellen.

2.

Programmabegroting 2017 en
jaarverantwoording met
resultaatbestemming 2015 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Sector

BO

Bijgaand concept – raadsbesluit
BO
vaststellen waarbij als zienswijze
kenbaar wordt gemaakt dat kan worden
ingestemd met de Programmabegroting
2017, de Jaarverantwoording 2015 en
de resultaatbestemming 2015.
Commissie AZ d.d. 27-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

3.

Zienswijzemogelijkheid
beleidsbegroting 2017 en
jaarstukken 2015 van de
Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord

a. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel
b. Aan de gemeenteraad voor te
stellen als zienswijze kenbaar te
maken dat kan worden ingestemd
met:
1. het concept resultaatverdeling
2015 waarbij het verlies wordt
verdeeld over de bestaande
reserves.
2. de begroting 2017 van de RAV.

BO

Commissie AZ d.d. 27-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

4.

Jaarrekening 2015, begroting
De gemeenteraad voor te stellen om
2017 en de meerjarenraming 2018 kennis te nemen van de jaarrekening

BO
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– 2020 BHIC

2015 en geen zienswijze of
bedenkingen kenbaar te maken ten
aanzien van de begroting 2017 en de
meerjarenbegroting 2018-2020 van het
Brabants Historisch Informatie Centrum
Commissie AZ d.d. 27-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

5.

Jaarverslag & Jaarrekening 2015

a. Jaarstukken 2015 aannemen en ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
b. De gemeenteraad voorstellen het
voordelig saldo ad. € 461.000 te
storten in de Algemene Reserve.

BO

Commissie AZ d.d. 27-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

6.

Centrumregeling Wmo Brabant
Noordoost-Oost 2017

1. Het voorgenomen besluit te
nemen de ‘Centrumregeling
Wmo Noordoost-oost 2017’
vast te stellen.
2. De Raad toestemming te
vragen voor het aangaan van
de regeling via bijgaand
raadsvoorstel- en besluit.
3. Wethouder Willems te mandateren
om de regeling definitief vast te
stellen.
4. Aan de gemeente Oss mandaat
verlenen om de contracten voor de
regionale inkoop Wmo te
ondertekenen.

BZ

Commissie BZ d.d. 29-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

7.

Jaarstukken 2015 en Begroting
2017 GGD Hart voor Brabant

De raad middels bijgaand raadsvoorstel BZ
voorstellen om:
c. Een positieve zienswijze te geven
op de begroting 2017 van de GGD
Hart voor Brabant.
d. Kennis te nemen van de
jaarstukken 2015 van de GGD Hart
voor Brabant.
e. In het Algemeen Bestuur (AB) in te
brengen dat Boekel instemt met het
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instellen van een reserve
vernieuwing bedrijfsprocessen,
maar dat onttrekking aan deze
reserve alleen mag plaatsvinden op
basis van een door het AB
goedgekeurd meerjarig
bedrijfsvoeringplan en bijbehorend
bestedingsplan.
Commissie BZ d.d. 29-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

8.

Samenwerkingsovereenkomst
Agrifood Capital Werkt! 2016 –
2020

1. De concept
samenwerkingsovereenkomst
AgriFood Capital Werkt! 2016-2020
vast te stellen.
2. De portefeuillehouder
Bewonerszaken te mandateren om
deze overeenkomst namens uw
college te ondertekenen.

9.

Begroting 2017 en jaarrekening
Begroting 2017 en jaarrekening 2015
2015 Regionaal Bureau Leerplicht RBL BNO voorleggen aan
en voortijdig schoolverlaten
gemeenteraad
Brabant Noordoost RBL BNO
Commissie BZ d.d. 29-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

BZ

10.

Begroting 2017 en jaarstukken
2015 van het Regionaal
Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

BO

a. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel
b. Aan de raad voor te stellen om:
- Kennis te nemen van de
jaarrekening 2015,
jaarverslag 2015 en
begroting 2017 van het
Regionaal Veiligheidshuis
Maas en Leijgraaf;
- Geen zienswijze over de
jaarrekening 2015,
jaarverslag 2015 en de
begroting 2017 van het
Regionaal Veiligheidshuis
Maas en Leijgraaf in te
dienen.
Commissie AZ d.d. 27-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

BZ
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11.

Verlenging Centrumregeling
Jeugdhulp Noordoost-Brabant
2015

De raad middels bijgevoegd concept
raadsvoorstel voorstellen om in te
stemmen met het verlengen van de
“Centrumregeling Jeugdhulp
Noordoost-Brabant 2015” met een
periode van één jaar, waardoor deze
geldt tot 2020.

BZ

Commissie BZ d.d. 29-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

12.

Opinienota Toekomst uitvoering
Participatiewet en WSW

1. In te stemmen met de opinienota
BZ
toekomst uitvoering Participatiewet
en WSW.
2. De opinienota voor te leggen aan de
Commissie Bewonerszaken.
3. De opinienota voor advies te
versturen naar de Adviesraad
Sociaal Domein.
Commissie BZ d.d. 29-06-2016

13.

Concept begroting ODBN 2017

GZ
1. De begroting met zienswijzen
beantwoorden, waarin de volgende
punten worden opgenomen:
a) De ODBN moet deze begroting
verder uitwerken met financiële
cijfers voor 2018-2020. Vooral
de invulling van de taakstellende
bezuiniging van 9% in 2018
dient meer aandacht te krijgen.
b) De bezuiniging van 5% lijkt
gemakkelijk gerealiseerd te zijn.
De ODBN dient nogmaals
kritisch te kijken of in 2017 nog
meer structureel bezuinigd kan
worden.
c) De ODBN heeft al meerdere
jaren de belofte gedaan om over
te stappen op productprijzen
dan wel een ander
verrekeningsmodel. ODBN
wordt met klem verzocht om het
nieuwe verrekeningsmodel in
2017 uit te werken, zodat alle
deelnemers uiterlijk in 2018 met
dit nieuwe verrekeningsmodel te
maken hebben.
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d) Het adoptieadvies moet
voortaan eerder verstuurd
worden, zodat de gemeenten dit
nog kunnen verwerken in hun
raadsvoorstel.
Commissie GZ d.d. 28-06-2016
Raad d.d. 07-07-2016

14.

Kwaliteitscriteria
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

•

•

•

Op hoofdlijnen in te stemmen met
het voorstel voor de conceptverordening kwaliteit
Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving omgevingsrecht;
Op drie van de 26
deskundigheidsgebieden bewust,
doch onderbouwd, van de conceptverordening af te wijken;
De raad hierover via een memo te
informeren.

GZ
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