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BW/000616

Openbare besluitenlijst BenW vergadering d.d.
20 februari 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000556

Bezwaar tegen geweigerde kapvergunning
Platanen 19

De omgevingsvergunning voor het vellen van
1 Inlandse eik aangrenzend aan het bosgebied ter hoogte van de
Platanen 19 verlenen.

GZ

BW/000581

Extra budget Veilig Thuis 2018

1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief versterking samenwerking
Veilig Thuis en ONS Welzijn.
2. De gemeenteraad voorstellen in 2018
€ 22.627,86 beschikbaar te stellen aan Veilig Thuis voor een
vernieuwde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
zoals vastgesteld in het werkplan van ONS Welzijn en Veilig Thuis.

BZ

BW/000601

BenW voorstel: Kadernota 2019 regionaal
bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten
RBL BNO

- Kadernota 2019 RBL BNO voorleggen aan de gemeenteraad
- Instemmen met de geraamde bijdrage voor 2019 van € 23.998 (€ 699
hoger dan begroot); de extra bijdrage meenemen in de voorjaarsnota
2018.

BZ

BW/000604

Koopovereenkomst mbt aankoop grond
perceel landbouwgrond sectie N, nr. 2 ,
gelegen hoek Erpseweg/De Aa

Besluiten tot aankoop strook grond van circa 250 m² ten behoeve van
aanleg fietspad Erpseweg.

GZ

BW/000607

Collegevoorstel zienswijzeverzoek
beleidskader 2019 Veiligheidsregio BrabantNoord.

Het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

AZ

BW/000609

Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant

1. Kennis nemen van de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
2. Een positieve zienswijze geven over de kadernota 2019 GGD Hart

BZ

Pagina 1 van 2

GEMEENTE BOEKEL
Interne besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 27 februari 2018

voor Brabant
3. Het financieel effect (tekort) verwerken in de voorjaarsnota 2018
BW/000610

Kaders ontwikkeling Boekels Ven.

De notitie Kaders Boekels Ven ter instemming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

BZ

BW/000611

Melding van deelname door de GGD in een
coöperatie

1.Kennis nemen van de deelname van de GGD in een coöperatie en
hier geen bedenkingen of wensen bij te plaatsen.

BZ

BW/000612

Grondbedrijfrapportage 2018

1. Kennisnemen van bijgaande rapportage grondbedrijf 2018;
2. De Raad voorstellen bijgaande grondexploitaties vast te stellen
3. Besluiten tot het vormen van een voorziening ad € 22.000 voor plan
Peelhorst. Deze wordt gevormd ten laste van de exploitatie 2017 en
maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2017.

GZ

BW/000613

Collegevoorstel tweede wijziging APV

In te stemmen met het bijgevoegde concept-raadsbesluit tot wijziging
van en toevoeging van enkele artikelen in de Algemene Plaatselijke
Verordening 2014 van de gemeente Boekel.

AZ
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