GEMEENTE BOEKEL
OPENBARE besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 21 februari 2017

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

Portefeuille

BW/000055

De openbare besluitenlijst BenW vergadering
van d.d. 14 februari 2017.

De openbare besluitenlijst vaststellen.

AZ

BW/000034

BenW voorstel Kadernota BHIC 2018

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van het BHIC.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad
aanbieden ten behoeve van de vergadering van 30 maart 2017.

AZ

BW/000050

B&W voorstel: Beleidsplan 2017-2020
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noordoost

1. Het beleidsplan 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten BNO voorleggen aan de gemeenteraad.
2. Instemmen met de geraamde verhoging van onze bijdrage voor 2018 naar €
23.299 (€ 1.000 hoger dan begroot), de extra bijdrage meenemen in de
voorjaarsnota 2017.

BZ

BW/000041

Concept kadernota 2018 GR KCV Brabant
Noordoost

BW/000022

Collegevoorstel: Kadernota BCA 2018

BW/000056

Standpunt college over regionale koers
'mestverwaarding in Noordoost Brabant'

BW/000039

Collegevoorstel: Huur milieustraat Boekel

De Raad middels bijgevoegd concept raadsvoorstel voorstellen in te
stemmen met de concept Kadernota 2018 van de gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
a. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de Bestuurscommissie
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
b. De BCA verzoeken een analyse uit te voeren waarom sommige aanbestedingen
zo zijn tegengevallen
c. De BCA mededelen dat bij de financiële stukken met de meest recentecijfers
moet worden gerekend. Voor de begroting 2018 betekent dit dat de
inwoneraantallen van 1 januari 2017 moeten worden aangehouden.
d. d. Kennis te nemen van de berekende gevolgen voor de afvalstoffenheffing in
2018.
het college besluit om bijgevoegde concept brief als reactie op het verzoek
van Agrifood Capital inzake de regionale mestverwaardingsketen te
versturen. Op hoofdlijnen stemt het college in, maar voor Boekel gelden wel
enkele nuances.
a.

In te stemmen met het voorstel van Bevers containertransport.
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b. Instemmen met de huurverhoging indien we een minimale opzegtermijn van
18 maanden overeenkomen.
c. Kennis te nemen van het feit dat de nieuwe huurprijs een negatieve invloed
heeft op het tarief van de afvalstoffenheffing.
d. Af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht 1-op-1 te gunnen aan
Bevers Containertransport.
BW/000052

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstehuis 17 te
Boekel’

1. Bijgevoegde overeenkomsten (planschade, exploitatie en RvR) aan te gaan
met initiatiefnemer.
2. Na het aangaan van de betreffende overeenkomsten het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstehuis 17 te Boekel’ met IDN
‘NL.IMRO.0755.BPHBG bovenstehui17-ON01’ in officiële procedure te
brengen.
3. De gemeenteraad voor te stellen om te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins is verzekerd.

GZ

BW/000023

Collegevoorstel: Kadernota ODBN 2018

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant
Noord
2. De kadernota met de volgende zienswijze beantwoorden:
a. Er moet een duidelijke financiële onderbouwing bij alle onderwerpen
komen;
b. Er dient in ieder geval een schatting te worden gegeven van de kosten
voor elke deelnemer;
c. De argumenten waarom niet voldaan kan worden aan de taakstellende
bezuiniging, dienen nader te worden onderbouwd.

GZ
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