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Onderwerp

Collegebesluit

BW/000513

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 12 december 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000497

Benoeming Chief Information Officer
en Functionaris
Gegevensbescherming

De heer N. de Vogel, beleidsmedewerker Ondersteuning en
Publieksdiensten, te benoemen tot Chief Information Security Officer en aan
te stellen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Boekel.

AZ

BW/000516

Deelname project Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit en Aanwijzing
toezichthouders Wet basisregistratie
personen (BRP)

1. In het kader van adresfraudebestrijding deelnemen aan het project
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
2. Akkoord bewerkersovereenkomst.
3. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP.

AZ

BW/000473

Subsidieovereenkomst ONS Welzijn
2018-2019

1. De ‘Subsidieovereenkomst ONS Welzijn 2018-2019’ en bijbehorende
‘Overeenkomst verwerking persoonsgegevens Gemeente Boekel en
ONS Welzijn’ aangaan.
2. Hiertoe Wethouder Willems te mandateren om de overeenkomsten
namens de gemeente Boekel te ondertekenen.
3. In het BJG 1,5e FTE structureel formatie beschikbaar te stellen om
uitvoering te geven aan de transformatieopgaven en hiertoe het tekort ad
€ 56.069 vanaf 2019 op te nemen in de meerjarenbegroting en te dekken
uit de algemene middelen.
4. Ten behoeve van de uitvoering in het Dorpsteam het tekort ad €
4.013 in 2018 te dekken binnen de Wmo-begroting.
5. De financiële effecten te verwerken in de Voorjaarsnota 2018.

Portefeuille
AZ

BZ
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BW/000487

Rapport 'Welkom thuis in de wijk’ Wonen met ondersteuning Beschermd Wonen

1. Kennis te nemen van het rapport 'Welkom thuis in de wijk' en in te
stemmen met het plan van aanpak (deel II van de rapportage).
2. Het rapport ter informatie naar de gemeenteraad te sturen via
raadsmemo.
3. In het kader van de prestatieafspraken 2018 met PeelrandWonen inzetten
op het jaarlijks beschikbaar stellen van twee tot drie kleine, betaalbare
woningen (< € 500) of in de vorm van kleine, betaalbare 1-persoons
studio’s/appartementen.

BZ

BW/000498

Verslag vergadering
monumentencommissie d.d .
27 november 2017

Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie d.d. 27
november 2017, voor kennisgeving aan te nemen.

GZ
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