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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 46,
d.d. 14 november 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.
8 november 2016

De openbare besluitenlijst van de
BO
vergadering van BenW d.d. 8 november
2016 vaststellen.

2.

Regionale aanbesteding
kantoorartikelen

a. Kennis te nemen van de
inkoopstrategie kantoorartikelen.
b. Het inkoopteam van het
inkoopplatform noordoost Brabant
te machtigen om namens de
gemeente Boekel de aanbesteding
kantoorartikelen te publiceren en te
gunnen.

3.

Manifest maatschappelijk
verantwoord inkopen

a. Kennis te nemen van het manifest
BO
Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen.
b. Het manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen te
ondersteunen en de acties uit het
Manifest uit te voeren.
c. De burgemeester te mandateren om
het manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen namens de
gemeente Boekel te ondertekenen.

4.

Erfpachtovereenkomst Doele
Willem III

a. Voor een periode van twintig
jaar een verlengingsovereenkomst met Doele
Willem III afsluiten.
b. De notariskosten voor deze
verleningsovereenkomst voor

BO

BZ
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rekening van de gemeente laten
komen.

5.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
2016

a. Kennis nemen van de resultaten
BZ
van het Cliëntervaringsonderzoek
jeugd 2016.
b. Instemmen met de verbeterpunten
die voortvloeien uit dit onderzoek.
c. Het Cliëntervaringsonderzoek jeugd
2016 met bijgaande memo ter
kennisname sturen naar de raadsen burgerleden.

6.

Rolstoel met duwondersteuning
Sint Petrus

De rolstoelpool bij Sint Petrus
uitbreiden met één brede rolstoel met
elektrische duwondersteuning ad
€ 1.650,95 en jaarlijkse kosten van
€ 181,20.

7.

Raadsvoorstel inzake aanvullend
krediet Omgevingsplan
Buitengebied 2016

Het college besluit om bijgevoegde
GZ
raadsvoorstel ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aan te bieden om
daarmee
€ 65.000 extra vrij te maken voor het
Omgevingsplan Buitengebied 2016.

BZ

Commissie GZ d.d. 06-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016

8.

Grondprijzen en fondsen 2017

a. De Raad voorstellen om de
GZ
grondprijzen en fondsen in 2017
niet te wijzigen ten opzichte van
2016;
b. Kennisnemen van het negatieve
effect op de exploitaties ad € 54.000
en het eventueel vormen van een
voorziening af laten hangen van de
grondbedrijfrapportage 2017
komend voorjaar.
Commissie GZ d.d. 06-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016
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9.

Gewijzigde vaststelling
a. Het Wijzigingsplan Mutshoek 8
GZ
Wijzigingsplan Mutshoek 8 Boekel
Boekel op twee onderdelen te
wijzigen (kleine aanpassing van het
bouwblok en van de regels);
b. Het Wijzigingsplan Mutshoek 8
Boekel gewijzigd vast te stellen;
c. Medewerking te verlenen aan
versnelde vergunningverlening voor
de 16e cel.

10.

Verordening op de heffing en de
invordering van de onroerende
zaakbelastingen 2017

Vaststellen van de verordening op de
heffing en de invordering van de
onroerende zaakbelastingen 2017.
Commissie AZ d.d. 08-12-2016
Raad d.d. 15-12-2016
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