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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 50,
d.d. 13 december 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 december 2016

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

BO

2.

Oplosagenda Beschermd Wonen

1. Het ‘Plan van aanpak Oplosagenda
Beschermd Wonen’ vaststellen.
2. Een financiële bijdrage leveren ad
€ 1.797,18 voor de inhuur van een
adviesbureau voor het
huisvestingsonderzoek ‘wonen met
ondersteuning’.
3. Kennis nemen van het advies van de
Adviesraad Sociaal Domein.
4. Instemmen met de reactie naar de
Adviesraad Sociaal Domein.

BZ

3.

Aanvragen subsidie
muziekonderwijs 2016-2017

a. De aanvragen voor subsidiering van het
muziekonderwijs voor het schooljaar
2016/2017 beschikken conform het
overzicht in de bijlage bij dit voorstel.
b. De leerlingen die in termijnen betalen
ontheffing verlenen voor het indienen van
een betalingsbewijs voor het gehele
factuurbedrag.

BZ

4.

Bestuurlijk convenant en
uitvoeringsovereenkomst
gemeenten en IBN in het kader
van de Participatiewet

a. In te stemmen met het bestuurlijk
convenant gemeenten en IBN in het kader
van de Participatiewet.
b. In te stemmen met de
uitvoeringsovereenkomst gemeenten en
IBN in het kader van de Participatiewet.

BZ
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c. Wethouder Willems mandaat te verlenen
het bestuurlijk convenant te ondertekenen.

5.

Verlenging
samenwerkingsovereenkomst
GGA Noordoost-Brabant

1. In te stemmen met de voorgestelde
wijziging van de
samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en
Vervoer regio Noordoost-Brabant,
periode januari 2014 – december
2015.
2. Wethouder van de Loo mandateren
de schriftelijk instemming tot wijziging
van deze overeenkomst te
ondertekenen namens de gemeente
Boekel.

GZ

6.

Verkoop perceel grond CentrumOost 2 aan Briboly Vastgoed BV

Een perceel grond in plan Centrum-Oost 2 te
verkopen aan Briboly Vastgoed B.V.

GZ

7.

Vrijstelling leges VOG vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2017, bij wijze van proef
voor 1 jaar, geen kosten in rekening
brengen voor het aanvragen van een
VOG door Boekelse vrijwilligers die
vrijwilligerswerk verrichten voor de in de
gemeente Boekel gevestigde
verenigingen en stichtingen.

BO
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