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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 40 ,
d.d. 4 oktober 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.
27 september 2016

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

BO

2.

Vaststellen inspraakverslag
conceptnotitie
accommodatiebeleid

3.

Gunningsbesluit uitvoering fronten backoffice Wmo 2017

De uitvoering van de front- en backoffice Wmo BZ
in de gemeente Boekel vanaf 2017
gunnen aan SCIOPENG.

4.

Protocol Zorg voor Jeugd

Instemmen met het Protocol Zorg voor Jeugd

BZ

5.

Notitie participatieprojecten
vergunninghouders

Kennis te nemen van de notitie
participatieprojecten vergunninghouders
(statushouders).

BZ

6.

Verlenging
exploitatieovereenkomst SBB

a. Kennis nemen van de ingezonden
zienswijzen op de conceptnotitie
accommodatiebeleid.
b. Conform de inspraakverordening het
inspraakverslag met de ingezonden
zienswijzen op de conceptnotitie
accommodatiebeleid vaststellen.

a. Kennis nemen van het jaarverslag 2015,
de jaarrekening 2015 en de
meerjarenbegroting 2017-2020 van SBB.
b. De exploitatieovereenkomst met SBB
onder de huidige voorwaarden en
condities met één jaar verlengen.

BZ

BZ
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c. Dit besluit schriftelijk aan SBB kenbaar
maken.
d. Bijgevoegde memo aan raad- en
burgerleden toesturen.

7.

Evaluatie gemeentelijk
archeologiebeleid

Bijgevoegde memo aan de Raad- en
burgerleden toe te zenden waarin de evaluatie van ons gemeentelijke archeologiebeleid is
opgenomen.

GZ

8.

Ontwerpbestemmingsplan
Neerbroek 27, Boekel

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Neerbroek 27,
Boekel’ in officiële procedure te brengen
nadat de vooroverlegreactie van het
waterschap Aa en Maas hierin is verwerkt en
er met initiatiefnemer een exploitatie- en
erfbeplantingsovereenkomst, en een
planschadeovereenkomst zijn gesloten.

GZ

9.

Visie Watersamenwerking As50+
2017-2021

1. De regiovisie Netwerken in de
GZ
afvalwaterketen vast te stellen;
2. In te stemmen met de concept
samenwerkingsovereenkomst 2017-2021;
3. Wethouder Van de Loo mandateren om de
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

10.

Gunning gladheidsbestrijding

a. De uitvoering van de gladheidsbestrijding
GZ
voor de gemeente Boekel voor twee jaar te
gunnen aan de G&G Winterdiensten.
b. Het budget gladheidbestrijding met €5.000
te verhogen tot een bedrag van €25.000.
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