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BW/000785

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 22 mei 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000710

B&W Evaluatie Centrumregeling
Wmo BNOO

1. Kennis nemen van de ‘Evaluatie Centrumregeling Wmo’.
2. De regionale samenwerking Wmo vanaf 2020 op de schaal van Brabant
Noordoost-oost voortzetten.
3. Kennis nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Boekel.
4. Instemmen met de reactie hierop namens uw College.
5. Opdracht geven om binnen de huidige Wmo-regio het nieuwe beleidskader
Wmo en nieuwe Centrumregeling Wmo vanaf 2020 te ontwikkelen.
6. Bijgaande memo met bijlagen ter informatie naar de gemeenteraad versturen.

BZ

BW/000748

B&W Evaluatie Pilot De Pionier in
Venhorst

1. De Pionier blijvend ondersteunen met een jaarlijkse budgetsubsidie vanuit de
Wmo ad € 15.000.
2. De middelen beschikbaar stellen binnen bestaande Wmo-budgetten.
3. Kennis nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake
voortzetting van de Pionier.
4. Instemmen met de reactie namens uw College op het advies van de
Adviesraad Sociaal Domein.

BZ

BW/000755

Beleidsuitgangspunten en budgettair
kader specialistische jeugdhulp ZIN
2019 en bijstelling budgettair kader
2018

1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het voorstel
beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ZIN 2019
en bijstelling budgettair kader 2018;
2. De gemeenteraad voorstellen voor 2018 extra budget hiervoor beschikbaar te

BZ
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stellen te weten € 39.028 en deze mutatie te verwerken in de Burap ’18.
BW/000763

B&W Begroting 2019 en Jaarverslag
2017 Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant

1. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de
conceptbegroting 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op het
conceptjaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

BZ

BW/000767

Aangepast principeverzoek
Millseweg 7 voor oprichten bijgebouw
buiten bouwvlak

Besluiten om:
 principemedewerking te verlenen aan uitbreiding van het bestaande
bijgebouw, waarbij initiatiefnemer op basis van het VBB een tegenprestatie
moet leveren;
 geen principemedewerking te verlenen aan vergroting van het bouwvlak
maar de initiatiefnemer mededelen dat binnen de standaardnorm van 10
meter een B&B kan worden opgericht. Daarbij kijken naar het achterliggende
idee van deze norm.

RI&S

BW/000769

Begroting BCA 2019 en jaarstukken
2017

De raad voorstellen om:
a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017
b. Kennis te nemen van het dekken van het negatief resultaat BCA 2017 uit
de algemene reserve BCA
c. De ODBN verzoeken om de begroting 2018 inzake het onderdeel BCA zo
spoedig mogelijk te herzien en de gevolgen van de bijdrage 2018 van de
deelnemers in beeld te brengen
d. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de BCA
e. Kennis te nemen van het berekende afvalstoffenheffingstarief voor 2019.

GZ

BW/000770

Begroting 2019 en Jaarstukken 2017
RAV

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de RAV;
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting van 2019 van de RAV.

AZ

BW/000775

Collegevoorstel zienswijzeverzoek
begroting 2019 en jaarstukken 2017
Regionaal Veiligheidshuis Maas &
Leijgraaf.

De gemeenteraad van Boekel voor te stellen om:
1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van het Regionaal
Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en akkoord te gaan met de verhoogde
bijdrage van € 3.619.
2. Kennis te nemen van het bestuursverslag 2017 en de jaarrekening 2017. van
het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

AZ
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BW/000776

Collegevoorstel zienswijzeverzoek
concept-Programmabegroting 2019
en jaarverantwoording en
resultaatbestemming 2017
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het
volgende te besluiten:
1. Instemmen met de concept zienswijze over de Programmabegroting 2019 van
de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Niet in te stemmen met de resultaatverdeling 2017: voor te stellen om het
positieve resultaat van het GMC, Brandweer Brabant-Noord en Bevolkingszorg
aan de deelnemende gemeenten terug te betalen;
3. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
4. De extra benodigde bijdrage van € 7924 te verwerken in de begroting 2019.

AZ

BW/000780

Toekennen woning aan Zijp 13a,
zoals vergund in 1994

Het college besluit om in het eerstvolgende veegplan een bedrijfswoning toe te
kennen aan Zijp 13a, in overeenstemming met de verleende vergunning uit 1994.

RI&S

BW/000786

Begroting 2019 en jaarrekening 2017
van de Gemeenschappelijke
Regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer Brabant Noordoost

De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen:
1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2019 en jaarrekening 2017
van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost;
2. Deze instemming via de portefeuillehouder in te brengen bij de behandeling van
de concepten van de begroting 2019 en de jaarrekening 2017 in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2018.

RI&S

BW/000789

Bestemmingsplan Bedrijventerrein
Zandhoek Boekel (collegevoorstel)

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Te verklaren dat de zienswijze die is ingediend door de bewoner van de woning
aan de Zandhoek 18, geen aanleiding geeft om wijzigingen door te voeren in het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek Boekel
2. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek Boekel met IDN NL.IMRO.
0755.BPHBOEKbedrzandhoe-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van
het eerder in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan.
3. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

RI&S

BW/000791

Aanwijzen van personen voor
samenwerkingsverbanden en
organisaties

1. Akkoord gaan met de aanwijzing van leden van het college van burgemeester
en wethouders als vertegenwoordiger van de gemeente Boekel in
samenwerkingsverbanden en organisaties als bedoeld onder 1. a. tot en met d.
2. Kennis nemen van de door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen vertegenwoordiger van de gemeente Boekel in de
samenwerkingsverbanden en organisaties als bedoeld onder 2. e tot en met t.

AZ
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