GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 16 april 2019

Aanwezig

Afwezig

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
M.R.G. Buijsse,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris

M.J.A. Tielemans,

wethouder

Docnr

Onderwerp

Collegebesluit

Portefeuille
AZ

BW/001240

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 9 april 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001202

Subsidie peuterwerk 2019 en inzet
middelen peuterwerk en
onderwijsachterstandenbeleid

1. Subsidie 2019 toekennen aan GOO opvang voor peuterwerk Boekel en
Venhorst ten bedrage van € 129.524
1. De begrotingsposten voor onderwijsachterstanden bij de voorjaarsnota 2019
bijstellen zoals aangeven in het voorstel.

BZ

BW/001204

Afwijken inkoopbeleid schilderwerk
gemeentelijke gebouwen

a. Kennis te nemen van de motivatie om bij het aanbesteden van het
schilderwerk van de gemeentelijke gebouwen in Boekel af te wijken van
ons inkoopbeleid 2016.
b. Gemotiveerd af te wijken van het inkoopbeleid 2016 en de opdracht
voor het schilderwerk aan de gemeentelijke gebouwen in Boekel uit de
hand te gunnen.

AZ

BW/001213

Actualisatie meerjaren
onderhoudsplan (MJOP)
gemeentelijke gebouwen 2019-2028

a. Het vaststellen van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
gemeentelijke gebouwen voor de periode 2019-2028.
b. Instemmen met het uitvoeren van de in het plan genoemde werkzaamheden
waarbij individuele posten daar waar nodig overschreden kunnen worden,
maar waarbij de onttrekking per jaar nooit hoger mag zijn dan geraamd.

AZ

BW/001220

Actualisatie I&A beleid in kader van
voorjaarsnota 2019

1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de in dit voorstel beschreven
vervanging/verbeteringen en de bijbehorende financiële gevolgen.
2. Af te wijken van het Inkoopbeleid en de upgrade van het netwerk te
laten uitvoeren door de huidige leverancier.

AZ

Pagina 1 van 2

GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 16 april 2019

BW/001221

Aandachtspunten oprichten
mantelzorgwoning herzien

In te stemmen met een herziening van de aandachtspunten oprichten
mantelzorgwoning.

RI&S

BW/001231

Handhavingskader Wmo Brabant
Noordoost-oost

1. Het handhavingskader Wmo ‘Handhaving is maatwerk’ voor kennisgeving aan
te nemen;
2. Dit kader regionaal en op basis van een lerende aanpak uit te voeren;
3. Hierover de intern betrokken afdelingen en de ASD te informeren.

BZ

BW/001233

Principeverzoek mantelzorgwoning
Molenstraat 16

Geen principemedewerking te verlenen aan de oprichting van de
mantelzorgwoning op de huidige locatie en alleen goedkeuring te geven indien
voor een van onderstaande opties wordt gekozen;
 Het aantal m2 aan bestaande bijbehorende bouwwerken en aanuitbouwen aan het oorspronkelijke hoofdgebouw dusdanig terug brengen
(naar 50 m2) dat de mantelzorgwoning van 100 m2 passend is;
 De mantelzorgwoning in één van de bestaande bijbehorende bouwwerken
situeren;
 Een verplaatsbare mantelzorgwoning van max. 100 m2. Deze dient in het
achtererfgebied te worden gebouwd (1 meter achter de voorgevelrooilijn
van de hoofdwoning).

RI&S
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