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Collegebesluit

Portefeuille
AZ

BW/000882

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d.21 augustus 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000682

Uitvoeringsprogramma Vitaal
Buitengebied Boekel

1. Het uitvoeringsprogramma Kwaliteitsimpuls buitengebied Boekel 2018 – 2022
vaststellen en ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad.
2. De middelen uit het Fonds Vitaal Buitengebied toewijzen aan de verschillende
(deel)projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
3. De financiële mutaties verwerken zoals aangegeven in het uitvoeringsprogramma.

EB&M

BW/000868

Toekomst Sint Jansgebouw

1. Kennisnemen van initiatief van de ‘Stichting de Vrienden van het Sint Jansgebouw’
om het Sint Jansgebouw de komende vijf jaar te huren van de gemeente.
2. Vasthouden aan het besluit van 5 juni 2018 om het St. Jansgebouw voor een bedrag
van € 440.000 k.k. te verkopen aan AdCorporate en dit in een gesprek aan de
huurders-coöperatie toelichten.
3. Middels bijgevoegde memo de raads- en burgerleden van uw besluit op de hoogte
brengen.
4. De huisvesting van de Heemkundekring op locatie Kenneydstraat 2 en de daarbij
behorende financiële consequenties verder uitwerken.
5. Actief op zoek gaan naar een huurder die locatie Kerkstraat 28 voor een
marktconforme huurprijs wil huren.

BZ

BW/000869

Buitengebied Gebiedsontwikkeling
De Elzen

1. Kennisnemen van het voorstel
2. De raad bijgaand voorstel voorleggen.

EB&M

BW/000870

Oplossing voor overlast op de Biezen

a. Kennis te nemen van de voorkeur van de bewoners uit de Biezen
b. De gemeenteraad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, om een krediet
van € 8.000 vragen voor de herplantvergoeding.

RI&S
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c.

In te stemmen met de extra uit te voeren maatregelen, zoals een extra
spuitronde en extra snoeironde, voor de resterende bomen op de Biezen.
d. De gemeenteraad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, om een
verhoging van het budget bestrijdingsmiddelen van € 500 vragen voor het
uitvoeren van extra rondes voor het bestrijden van bladluis op de Biezen.
e. De gemeenteraad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, om een
verhoging van het budget Boomverzorging voor 2019, 2022, 2025 etc. van €
2.500 vragen voor het uitvoeren van extra snoeiwerkzaamheden op de Biezen.
BW/000873

B&W Raadsmemo realisatie sociaaleconomische afspraken 2017 tussen
Werkvoorzieningschap NO-Brabant,
gemeenten en IBN

BW/000874

Evaluatie centrumregeling inkoop
jeugdhulp Noordoost-Brabant

BW/000877

Evaluatie beleidsplan jeugdhulp
2015-2018

In te stemmen met de raadsmemo over de realisatie sociaal-economische afspraken
2017.

BZ

1. Kennis te nemen van de inhoud van de evaluatie centrumregeling inkoop jeugdhulp
Noordoost-Brabant;
2. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de
uitkomsten van deze evaluatie door middel van bijgevoegde raadsmemo;
3. De pers te informeren door middel van bijgevoegd persbericht;
4. In te stemmen met het afwijkend toepassen van artikel 17 uit de centrumregeling
zodat niet minimaal 1 jaar, maar minimaal 10 maanden van tevoren tussentijdse
uittreding van een gemeente uit de centrumregeling kenbaar wordt gemaakt per
aangetekend schrijven aan de centrumgemeente. Dit zodat we een zorgvuldig proces
in voorbereiding naar de inkoop van jeugdhulp vanaf 2020 kunnen doorlopen.

BZ

1. Kennis nemen van de regionale beleidsevaluatie jeugdhulp 2015-2018;
2. Gemeenteraad hierover informeren;
3. Gemeenteraad voorstellen om huidig beleidsplan 2015-2018 1 jaar te verlengen tot en
met 31 december 2019;

BZ

4. Instemmen met het opstarten van een traject voor het opstellen van een regionaal en
lokaal beleidskader jeugdhulp 2020-2023.
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BW/000879

Collegevoorstel wijziging APV
28 augustus 2018

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

BW/000881

Collegevoorstel Integraal
Veiligheidsplan 2019 - 2022

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin wordt ingestemd met het Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022 en het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022.

AZ
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