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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 5, d.d. 31 januari
2017
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.
24 januari 2017

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 24 januari
2017 vaststellen.

BO

2.

Budget informatieveiligheid

a. In te stemmen met het creëren van
een budget van € 5.000 voor
informatieveiligheid en privacy.
b. Het budget informatieveiligheid en
privacy mee te nemen in de
voorjaarsnota.

BO

3.

Besluit tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord

De gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011
conform het bijgevoegde
wijzigingsbesluit te wijzigen.

BO

4.

Aanpassing mandaatregister
Gemeente Boekel

Onder intrekking van het
mandaatregister 2016, zoals
vastgesteld op 12 januari 2016, het
mandaatregister gemeente Boekel
2017 vast te stellen.

BO

5.

Samenwerking IBN inzake social
return

a. De samenwerkingsovereenkomst
Expertisecentrum social return IBN
en de gemeente Boekel bij
aanbestedingen vast te stellen.
b. Kennis te nemen van de memo
voortgang social return en het
overzicht social return.

BZ
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6.

Document uitvoeringsafspraken
sociale zaken 2017

a. Het Document uitvoeringsafspraken BZ
sociale zaken 2017 vast te stellen.
b. Wethouder Willems te mandateren
de uitvoeringsafspraken te
ondertekenen.

7.

Uitvoeringsprogramma toezicht en a. Het uitvoeringsprogramma toezicht GZ
handhaving fysieke leefomgeving
en handhaving fysieke
2017
leefomgeving 2017 vast te stellen;
b. Het vaststellingsbesluit van het
uitvoeringsprogramma zo spoedig
mogelijk aan GS kenbaar te maken;
c. De raad via bijgaande memo te
informeren dat het
uitvoeringsprogramma is
vastgesteld.

8.

In procedure brengen aangepast
plan Tielemans inzake Langstraat
ongenummerd

a. Kennisnemen van de aanpassingen GZ
op het plan en de voorgestelde
procedure.
b. Bijgaand VOBP van 20 januari 2017
ter inzage leggen voor
inspraakreacties.
c. Bijgaand concept plan-MER ter
inzage leggen voor zienswijzen.
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