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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 37,
d.d. 13 september 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.
6 september 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
6 september 2016 vaststellen.

BO

2.

Programmabegroting 2017

De raad te adviseren de
Programmabegroting 2017 en de
meerjarenraming 2018 - 2020
overeenkomstig vast te stellen.

BO

Raad d.d. 10-11-2016

3.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Wmo over 2015

1. Kennis nemen van de resultaten
BZ
van het Cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2015.
2. Instemmen met de verbeterpunten
die voortvloeien uit dit onderzoek.
3. Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo
2015 met bijgaande memo ter
kennisname sturen naar raads- en
burgerleden.

4.

Uitspraak Raad van State inzake
De gemeenteraad voor te stellen om:
Molenbrand 5 en 9 – vervolgtraject
(2)
1. Het bezwaar van Den Hollander
Advocaten namens Molenbrand
C.V. tegen het besluit van 9
oktober 2014 om het
bestemmingsplan “Buitengebied,
herziening Molenbrand 5 en 9,

GZ

1
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Boekel” niet vast te stellen,
opnieuw ongegrond te verklaren,
tenzij de te houden hoorzitting in de
commissie Grondgebiedzaken er
aanleiding toe geeft om anders te
besluiten.
2. De genoemde voorwaarden
kenbaar te maken aan
initiatiefnemer, waaronder het plan
wel in procedure kan worden
gebracht.

5.

Vaststelling wijzigingsplan “Lage
Schoense 3e fase, Goudsbloem
fase 2”

Het wijzigingsplan ‘Lage Schoense 3e
fase, Goudsbloem fase 2’ ongewijzigd
vast te stellen ten opzichte van het in
procedure gebrachte ontwerp.

6.

Aanbesteding Kleinschalig
Collectief Vervoer (Regiotaxi)
2016

De raads- en burgerraadsleden te
BZ
informeren over de aanbesteding
kleinschalig collectief vervoer (regiotaxi)
2016 middels bijgevoegde memo.

7.

Raadsvoorstel Beleidsnotitie
huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten

Het college van Burgemeester en
Wethouders stemt in met de
Beleidsnotitie voor huisvesting
van tijdelijke arbeidsmigranten en
zet deze ter vaststelling door naar
de gemeenteraad.
Commissie GZ d.d. 4-10-2016
Raad d.d. 13-10-2016
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GZ

2

