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Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

BW/000852

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 10 juli 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

Portefeuille
AZ

BW/000815

Inkoop snoeiwerkzaamheden 20182023

Het snoeibestek voor een periode van 6 jaar aanbesteden op basis van optie 2

RI&S

BW/000837

Subsidieaanvraag 2019 Stichting de
Noodkreet

De subsidieaanvraag van Stichting de Noodkreet voor 2019 af te wijzen.

BZ

BW/000840

Advies Doorontwikkeling Wmo
kwaliteit en rechtmatigheid

1. Kennis te nemen van de jaarrapportage Wmo toezicht en deze ter informatie
aan Raads- en burgerleden te sturen.
2. Een centraal meldpunt fraude en signalen op te zetten voor signalen over
gecontracteerde zorgaanbieders Wmo en PGB aanbieders bij de
uitvoeringsorganisatie van de regionale Wmo inkoop.
3. De capaciteit voor regionaal Wmo toezicht uit te breiden met 16 uur per week
tot en met 2019.
4. Deze capaciteitsuitbreiding te financieren uit het huidige regiobudget voor Wmo
toezicht 2018 /2019.

BZ

BW/000847

Archiefverordening gemeente Boekel
2018

Kennis nemen van de Archiefverordening 2018 en deze aanbieden aan de
gemeenteraad ter vaststelling.

AZ

BW/000848

Aanbesteding Trapliften Wmo

1. Deel te nemen aan de regionale aanbesteding trapliften uitgevoerd door het
regionaal Inkoopplatform Noord-Brabant.

BZ
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2. Hiertoe in te stemmen met de inkoopstrategie en het deelnameformulier te
ondertekenen.
3. De uitgangsvoorwaarden mee te geven dat er geen minimale
afnameverplichting wordt afgesproken en deelname aan ambtelijke
overleggen niet noodzakelijk is.
BW/000850

Aanpak aanvraag
omgevingsvergunning Zijp 2a

a) Het college besluit de aanvraag omgevingsvergunning voor Zijp 2a met een
hogere geluidsbelasting te verlenen (conform advies ODBN)
b) Het college besluit de aanvraag omgevingsvergunning voor Zijp 2a in
tegenstelling tot het collegebesluit d.d. 19 juni 2018 te verlenen op basis van
de huidige RAV en Rgv.

EB&M
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