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BW/000296

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 11 juli 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000294

Informatieveiligheid ENSIA

1. Kennis te nemen van de memo informatieveiligheid ENSIA.
2. De raad- en burgerleden informeren via bijgevoegde memo over het
project ENSIA.

AZ

BW/000289

Financiën Maatschappelijke Opvang
2017

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde cijfers 2017 voor
uitvoering van de Decentralisatie uitkering Maatschappelijke
Opvang (DU-MO).
2. In te stemmen met het voorstel om het tekort over 2016 en 2017
via een bedrag per inwoner over de deelnemende gemeenten
2017 te verdelen.
3. Ambtelijk overleg opstarten om de gevolgen voor 2018 en de
contractering in kaart te brengen.

BZ

BW/000265

Regionaal Inkoopplan 2018 nieuwe
taken Wmo

1. Kennis te nemen van het gevraagd advies van de Adviesraad
Sociaal Domein gemeente Boekel.
2. In te stemmen met het Inkoopplan 2018 en 2019 Wmo
ondersteuning Brabant Noordoost-oost.
3. De adviezen van de ASD Boekel doorgeven aan Team Inkoop
Zorg in Oss met het verzoek deze adviezen mee te nemen in de
verdere uitvoering van het Inkoopplan in 2018 en 2019.
4. Centrumgemeente Oss en Team Inkoop Zorg te verzoeken bij de
voorbereiding op een nieuw inkoopplan alle ASD’s in de regio aan
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de voorkant te betrekken.
5. Het Inkoopplan ter kennisgeving te brengen van de
gemeenteraad.
BW/000280

Verlengen raamovereenkomst
hulpmiddelen Wmo met Welzorg BV

1. De ‘Raamovereenkomst Wmo-hulpmiddelen Welzorg Nederland B.V.’
verlengen met één jaar (tot 1 april 2019) en dit per brief kenbaar maken
aan Welzorg.
2. Aansluiten bij de in de regio op te starten aanbestedingsprocedure
betreffende hulpmiddelen.

BZ

BW/000276

Bewerkersovereenkomst ten
behoeve van het verstrekken van
gegevens aan Synaxion met
gemeente ’s-Hertogenbosch.

Ten behoeve van een veilige gegevensuitwisseling met betrekking tot
Jeugdhulp een bewerkersovereenkomst aangaan met de gemeente
’s-Hertogenbosch.

BZ

BW/000290

Vragen raadsfractie CDA over
Statenbesluit versnelde transitie
veehouderij

Het college besluit om de raadsvragen van de CDA-fractie Boekel via
bijgevoegde memo te beantwoorden.

GZ

BW/000281

Ontwerp beheersverordening Kom
Boekel (2)

1. De locatie waar de wijzigingsbevoegdheid is gelegen voor de
ontwikkeling van
de ’Lage Schoense, entree’ te schrappen uit de beheersverordening.
2. De locatie Helfrichstraat 8 juist te verwerken in de beheersverordening
op basis van het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Brabant
dat genomen is naar aanleiding van de vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Kom Boekel 2007’.
3. Voor het overige in te stemmen met de inhoud van de ontwerp
beheersverordening voor de kom van Boekel en deze gedurende zes
weken ter inzage te leggen op het gemeentehuis met de mogelijkheid
voor eenieder om een inspraakreactie te geven.

GZ

BW/000295

Herbouw woning Parkweg 15

Het college besluit om medewerking te verlenen aan dit verzoek.
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