GEMEENTE BOEKEL
Interne besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 6 juni 2017
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Portefeuille
AZ

BW/000222

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 30 mei 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000159

Privacybeleid 2017

1.Het privacy beleid 2017 vast te stellen.
2.Het privacy beleid 2016 in te trekken.

AZ

BW/000218

Voorjaarsnota 2017

De voorjaarsnota 2017 vast te stellen en ter besluitvorming aanbieden
aan de Gemeenteraad.

AZ

BW/000225

Collegevoorstel aanbieding begroting
2018 en jaarrekening Regionaal
Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf
2016

De vastgestelde kadernota en begroting 2018 en concept-jaarrekening
2016 en het bestuursverslag van het Regionaal Veiligheidshuis Maas
& Leijgraaf voor kennisgeving aan te nemen.

AZ

BW/000129

BenW voorstel tbv raadsmemo
inzake verslag horizontale
verantwoording archief- en
informatiebeheer 2017

De raadsmemo inzake verslag horizontale verantwoording archief- en
informatiebeheer 2016 aan de raad aanbieden voor de
raadsvergadering van 6 juli 2017.

AZ

BW/000219

Collegevoorstel programmabegroting
2018 en jaarverantwoording met
resultaatbestemming 2016
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Aan de gemeenteraad voor te stellen om in haar vergadering van 6 juli
2017:
1. In te stemmen met de Programmabegroting 2018 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. In te stemmen met de Jaarverantwoording en de
resultaatbestemming over
2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
3. Deze zienswijzen kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
4. De extra benodigde bijdrage van € 7.071 te verwerken in de
begroting 2018.

AZ
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BW/000223

Collegevoorstel begroting 2018
jaarverslag 2016 RAV.

Aan de raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 en het positieve
jaarrekeningresultaat;
2. Een positieve zienswijze te geven over de begroting 2018 en de
meerjarenbegroting;

AZ

BW/000208

Aanwijzen vaste trouwlocatie ‘Nia
Domo’, Sint Agathaplein 6 en daarbij
behorende legeskosten.

a. Het aanwijzen van 'Nia Domo' als vaste trouwlocatie.
b. Voor het huwen op locatie wordt een extra leges bedrag ad € 169,in rekening gebracht (idem Mouthoeve).

AZ

BW/000213

Projectplan KindPark Boekel en
verzoek om voorbereidingskrediet

Projectplan KindPark Boekel met toelichting voorleggen aan de
gemeenteraad met het verzoek om een voorbereidingskrediet van
€ 218.000 inclusief btw beschikbaar te stellen.

BZ

BW/000151

Begroting 2018 en jaarrekening 2016
GR KCV Brabant Noordoost

De Raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen:
1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2018 en
jaarrekening 2016
van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer Brabant
Noordoost;
2. Deze instemming via de portefeuillehouder in te brengen bij de
behandeling
van de concepten van de begroting 2018 en de jaarrekening 2016
in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2017.

BZ

BW/000207

B&W Begroting 2018 en jaarverslag
2016 Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant

1. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven
op de begroting 2018 van het Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
2. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven
op de jaarrekening 2016 van het Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant.
3. De gemeenteraad te adviseren het Werkvoorzieningschap te
vragen om vanaf het jaarverslag 2017 de kwaliteit van de realisatie
sociaal-economische afspraken WSW, onderdeel van het
jaarverslag, te verbeteren en eerder aan de gemeenten aan te
leveren.

BZ
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BW/000200

Subsidie 2018-2021Bibliotheek De
Lage Beemden

Beleidsplan en subsidieaanvraag 2018-2021 Bibliotheek De Lage
Beemden voorleggen aan de gemeenteraad met het voorstel de
subsidie voor de komende 2 jaar te verhogen met
€ 15.325 per jaar

BZ

BW/000205

Informatieverzoek ontwikkelingen
GGZ Oost Brabant 2017

Instemmen met het verzenden van het informatieverzoek
ontwikkelingen GGZ Oost Brabant 2017

BZ

BW/000220

Omgevingsvergunning kappen
bomen aan de Waterdelweg 4

De omgevingsvergunning voor het vellen van 2 eikenbomen aan de
Waterdelweg 4 ter hoogte van huisnummer 4 niet te verlenen.

GZ

BW/000190

Collegevoorstel voor opiniërende
raadsvergadering zienswijzen
Omgevingsplan Buitengebied 2016

Het college besluit om bijgevoegde opiniërende commissiestuk aan de
raadscommissie Grondgebiedzaken voor te leggen voor bespreking in
de vergadering van 27 juni 2017

GZ

BW/000203

Collegevoorstel: Begroting 2018 BCA

De raad voor te stellen om:
a. Kennis te nemen van de Begroting 2018 van de
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
b. Kennis te nemen van het berekende afvalstoffenheffingstarief voor
2018

GZ

BW/000216

Vaststelling bestemmingsplan
Bovenstehuis 17

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Te verklaren dat de ingediende zienswijze van de provincie Noord
Brabant
aanleiding geeft tot het doorvoeren van wijzigingen in het vast te
stellen bestemmingsplan "Bovenstehuis 17 te Boekel".
2. Het bestemmingsplan "Bovenstehuis 17 te Boekel" gewijzigd vast
te stellen
ten opzichte van het in officiële procedure gebrachte
ontwerpbestemmingsplan.
De wijzigingen hebben betrekking op:
 Het toevoegen van de bewijsstukken in het kader van de
Ruimte voor
Ruimte regeling.
 Het verwijderen van de mogelijkheid die opgenomen is in de
planregels om
met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid een bedrijf

GZ
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behorend tot milieucategorie 3 toe te staan.
3. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
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