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Onderwerp

Collegebesluit

BW/00077

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering van d.d. 28 februari
2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000063

Collegevoorstel gebruik
gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij
IT (GIBIT).

a. De gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vast te stellen.
b. In te stemmen met het gebruiken van de GIBIT bij alle inkopen en
aanbestedingen op het gebied van IT.

AZ

BW/000064

Managementletter 2016

Managementletter 2016 voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen in de
leeskamer van de gemeenteraad

AZ

BW/000075

GGD, Kadernota 2018 en wijziging
gemeenschappelijke regeling

1. Een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van de Kadernota
2018 van de GGD Hart voor Brabant.
2. Een positieve zienswijze te geven op de gemeentelijke bijdrage GGD voor 2017
van € 30,59 per inwoner.
3. Nadrukkelijk mee te geven dat deze gemeentelijke bijdrage per inwoner als
kaderstellend wordt gezien voor de verdere uitwerking van beleid.
4. Toestemming te geven voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
van de GGD Hart voor Brabant, nodig voor de vorming van de gemeente
Meierijstad.

BZ

BW/000073

Uitvoering amendement locatiekeuze
nieuwbouw onderwijshuisvesting




BZ




Kennisnemen van de Notitie Verbindingsweg Parkweg-Julianastraat
Afzien van extra ontsluiting via Centrum Oost voor de ontwikkeling nieuwbouw
onderwijshuisvesting Parkweg
De fiets/wandelverbinding via Centrum Oost laten realiseren zodra dit veilig
mogelijk is
De gemeenteraad op de hoogte stellen middels bijgaande memo

Portefeuille
AZ
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BW/000058

Grondbedrijfrapportage 2017 (B&W
voorstel)

Kennisnemen en vaststellen van bijgaande rapportage grondbedrijf 2017;
a. De daarin opgenomen bijgestelde exploitaties laten vaststellen door de
gemeenteraad;
b. Besluiten tot het vormen van een voorziening ad. € 985.669. Deze wordt
gevormd ten laste van de exploitatie 2016 en maakt onderdeel uit van het
jaarrekeningresultaat 2016.

GZ

BW/000061

Principeverzoek voor uitbreiding
bedrijfsruimte aan De Vlonder 106

Het college besluit om principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de
bedrijfsruimte aan De Vlonder 106, onder voorwaarde dat:
•voldaan wordt aan de milieuzoneringen.

GZ

BW/000049

Keuzes beheersverordening kom
Boekel

De beheersverordening Kom Boekel verder uit te werken aan de hand van de in dit
voorstel gemaakte keuzes

GZ

BW/000071

Collegevoorstel: Plan van aanpak
'Breuk door Peel en Maas'

a.In te stemmen met het plan van aanpak ‘De Breuk door Peel en Maas’

GZ
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