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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 23, d.d. 6 juni 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.

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

BO

2.

Datalek bij het Inlichtingenbureau

Kennis te nemen van de bijgevoegde
memo ‘Datalek Inlichtingenbureau’.

BO

3.

BZ
Regionale aanbesteding
1. In te stemmen met de voorbereiding
leerlingenvervoer vanaf schooljaar
van een concurrentiegerichte
2017-2018
dialoogaanbesteding;
2. In te stemmen met de voortzetting van
de regionale samenwerking en
daarmee een gezamenlijke
aanbesteding te organiseren;
3. In te stemmen met de
voorbereiding van een offerteuitvraag voor een extern
adviseur.

4.

Verzoek evenementensubsidie
Avond van de Poëzie 2016

De hoogte van de evenementensubsidie
voor de Avond van de Poëzie vaststellen
op een bedrag van € 500 voor de jaren
waarin het evenement wordt uitgebreid
met een schoolproject

BZ

5.

Huurovereenkomst BrabantZorg
ten behoeve van Dorpsteam
Boekel

Akkoord gaan met de ‘Huurovereenkomst
kantoorruimte’ met BrabantZorg.

BZ
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6.

Verzoek jaarlijks extra financiële
bijdrage aan Adviesraad Sociaal
Domein Boekel

De subsidiebijdrage voor de Adviesraad
Sociaal Domein Boekel niet verhogen.

BZ

7.

Inkoopplan 2017 Wmo
ondersteuning Brabant Noordoostoost

8.

Jaarstukken 2015, Begroting 2017 De raad middels bijgaand raadsvoorstel
BZ
en Beleidsvisie 2017-2021 GGD
voorstellen om:
Hart voor Brabant
a. Een positieve zienswijze te geven
op de begroting 2017 van de GGD
Hart voor Brabant.
b. Kennis te nemen van de
jaarstukken 2015 van de GGD Hart
voor Brabant.
c. In het Algemeen Bestuur (AB) in te
brengen dat Boekel instemt met
het 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.
d. Een positieve zienswijze te geven
over de Beleidsvisie GGD Hart
voor Brabant 2017-2021.

1. Instemmen met het Inkoopplan 2017 BZ
Wmo ondersteuning Brabant
Noordoost-Oost.
2. De gemeenteraad en de Adviesraad
Sociaal Domein Boekel middels een
memo informeren over het Inkoopplan
2017 Wmo ondersteuning Brabant
Noordoost- Oost.

Cie BZ d.d. 29 juni 2016
Raad d.d. 7 juli 2016

9.

Herstel fietsbruggen Dooleggen

1. De firma Protekta opdracht geven
voor het herstel van de drie
fietsbruggen in de wijk Dooleggen en
voor het structureel reinigen en
inspecteren van de bruggen;
2. De herstelkosten meenemen in
de Burap 2016;
3. De structurele kosten voor
reiniging en inspectie meenemen
in de begroting 2017.

GZ
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10.

Beslissing op bezwaarschrift tegen Besloten wordt het bezwaarschrift van
weigering omgevingsvergunning
appellant ongegrond te verklaren
wijzigen bedrijfsruimte De Vlonder
35a

GZ

11.

Verzoek om mee te liften
Omgevingsplan – Volkelseweg 30

Het college besluit om het ingediende
GZ
verzoek in de huidige vorm niet te laten
meeliften in het Omgevingsplan. De
ontwikkeling wordt wel ondersteund. Het
plan moet nader uitgewerkt worden en
gaan voldoen aan de voorwaarden uit
Vitaal buitengebied Boekel, de
Verordening Ruimte en kadernota voor het
Omgevingsplan.

12.

Voortgang van project Natuurlijk
Gaia in Venhorst

a. Kennisnemen van de brief van 29 april GZ
2016.
b. Een positief standpunt in te nemen
m.b.t. de nieuwe aanpak.
c. De gemeenteraad via een memo
informeren.

13.

Doorzending raad: gewijzigde
vaststelling bestemmingsplan De
Driedaagse

De gemeenteraad voor te stellen
om:

GZ

1. Het bestemmingsplan ‘De
Driedaagse’ op basis van een
tussenuitspraak van de Raad van
State, gewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het eerder op 28 mei
2015 door de gemeenteraad
vastgestelde plan.
2. De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State en de andere partij
(eiser) op de hoogte te stellen van uw
besluit.
3. De wijzigingen van het besluit op de
wettelijke voorgeschreven wijze
bekend te maken.
Cie GZ d.d. 28 juni 2016
Raad d.d. 7 juli 2016

14.

Vrijgeven conceptnotitie
accommodatiebeleid voor
zienswijzen

1. De conceptnotitie accommodatiebeleid BZ
voor kennisgeving aannemen.
2. Conform de inspraakverordening de
conceptnotitie accommodatiebeleid vrij
geven voor het indienen van
zienswijzen door ingezetenen en
belanghebbenden.
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