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BW/000306

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 17 juli 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000308

Verzoek instandhoudingssubsidie
Gilde Sint Agatha 2017

Het verzoek voor een instandhoudingssubsidie van Gilde St. Agatha voor het
jaar 2017 toekennen.

BZ

BW/000291

Beleid ondersteuning Nietuitkeringsgerechtigden (Nuggers)

1. Vanaf 1 oktober 2017 één regionaal beleid te voeren voor Niet
uitkeringsgerechtigden (Nuggers) die ingeschreven staan als
werkzoekenden bij het UWV.
2. Het regionale beleid specifiek te richten op de volgende twee groepen
Nuggers:
a. Personen met een indicatie doelgroepenregister;
b. Kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar met of zonder indicatie
doelgroepenregister.
3. Voor bovenstaande Nuggers dienstverlening in te zetten gericht op
ondersteuning naar een (betaalde) baan.
4. In te stemmen om onder dienstverlening te verstaan:
a. Inzet van consulenten/ klantmanagers / accountmanagers
(ondersteuning);
b. Re-integratievoorzieningen, waaronder loonkostensubsidie.
5. Voor Nuggers zonder indicatie doelgroepenregister de mogelijkheid bieden
in, afwijking van het beleid, dienstverlening te bieden op grond van
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6.
7.
8.
9.

individuele omstandigheden.
Voor de doelgroep onder 2.a. en 5 een budgetplafond aan te houden van
20% van de algemene uitkering Participatiebudget P-deel.
Het Regionaal Strategisch Adviesteam (RSA) opdracht geven de inzet en
resultaten voor Nuggers te monitoren en na 1 jaar te evalueren.
De bijgevoegde raadsmemo aan de gemeenteraad te versturen.

BW/000301

Verlenging exploitatieovereenkomst
Stichting Binnensport Boekel

1. De huidige exploitatieovereenkomst met SBB voor de periode van één jaar
verlengen.
2. De raads- en burgerleden middels bijgevoegde memo hiervan op de hoogte
stellen.

BZ

BW/000312

Principeverzoek woningsplitsing
Zandhoek 7

Het college heeft besloten om principe medewerking te verlenen aan de splitsing
van de woonboerderij aan de Zandhoek 7 op basis van de
wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan ‘Zandhoek 7-9’ en op basis van de
regels uit de Verordening Ruimte.

GZ

BW/000278

Opknappen groensingel Berghoeve

a. De groensingels rondom de Berghoeve opknappen. De kosten ten laste
brengen van de onderhoudsbudgetten en verantwoorden bij de
jaarrekening.
b. De groensingels opnemen in het nieuwe groenbestek van 2019-2023
c. De bewoners informeren door middel van een brief. Bij de aanpak de buurt
betrekken.
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