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Portefeuille
AZ

BW/000541

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d.9 januari 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000511

Vaststelling van bestemmingsplan
Donkstraat 5

De gemeenteraad voor te stellen de ingediende zienswijzen
ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan Donkstraat 5
vast te stellen.

GZ

BW/000528

Raadsvoorstel visie Doorgroeigebied
Glastuinbouw Boekel 2016

Het college besluit om de raad voor te stellen de visie
‘Doorgroeigebied Glastuinbouw Boekel’ (2016) voor
kennisgeving aan te nemen en hierbij per locatie de omvang aan
toelaatbaar glasopstanden aan te geven en bevoegdheden van
raad en college.

GZ

BW/000530

Aanvraag subsidie evenement 2018
GGZ

Op basis van de verstrekte informatie geen
evenementensubsidie toekennen voor de zijspanrun
georganiseerd door GGZ Oost-Brabant.

BZ

BW/000535

Controle- & Rapportageprotocol
accountantscontrole jaarrekening
2017

Het Controle- & Rapportageprotocol accountantscontrole
jaarrekening 2017 van
de gemeente Boekel ter kennisgeving aannemen en aan de
gemeenteraad aanbieden ter vaststelling.

AZ

BW/000538

Beslissing op bezwaarschriften tegen
vestiging voorkeursrecht gemeente
op Centrum Boekel

De gemeenteraad voor te stellen de ingediende
bezwaarschriften ongegrond te verklaren.

GZ

BW/000539

B&W Pilot van Zorg naar Werk doorlopende lijn dagbesteding-werk
(Wmo en Participatiewet)

1. In te stemmen met deelname aan de pilot “Van Zorg naar
Werk” in 2018 en 2019.
2. Voor deze pilot een verzoektaak bij gemeente Meierijstad in

BZ
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te dienen geraamd op € 4.860 per jaar.
3. Deze kosten mee te nemen in de kosten uitvoering Sociale
Zaken Meierijstad 2018 en 2019.
4. In te stemmen met monitoring van de pilot door Movisie,
geraamde kosten
€ 2.550.
5. In te stemmen met extra traject ondersteunende
voorzieningen van maximaal € 50.000.
6. Deze extra voorzieningen in eerste instantie ten laste te
brengen van het Participatiebudget 2018 en 2019 en indien
nodig aan te vullen vanuit de post Arbeidsmatige
dagbesteding.
BW/000544

Kredietaanvraag reconstructie
Vlonder zuid deel 2

Bijgaand raadsvoorstel en besluit doorgeleiden naar de raad van
19 februari 2018.

GZ

BW/000545

Financiële Verordening 2017

Kennis nemen van financiële verordening gemeente Boekel
2017, en aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

AZ
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