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Collegebesluit

Portefeuille
AZ

BW/001270

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 30 april 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001172

Beleidskader Wmo 2020-2023

1. Vaststellen van het ‘Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 20202023’.
2. Kennis nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Boekel.
3. Het beleidskader ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad.

BZ

BW/001232

Principeverzoek RvR woning de
Morgens 8

Principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een Ruimte-voor-Ruimte
woning te realiseren op het perceel ten zuiden van de Morgens 8, onder de
volgende voorwaarden;
 het perceel ten zuiden van de Morgens 8 minimaal 25 meter breed is;
 de te realiseren woning minimaal 3 meter van beide perceelgrenzen
gebouwd wordt.

RI&S

BW/001254

Uitstel nieuwe inkoop specialistische
jeugdhulp

1. Kennisnemen van het uitstel van de regionale nieuwe inkoop specialistische
Jeugdhulp van 1 januari 2020 naar 1 januari 2021;
2. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein, door middel van een memo,
kennis te laten nemen van het uitstel van de nieuwe regionale inkoop
specialistische Jeugdhulp van 1 januari 2020 naar 1 januari 2021.

BZ

BW/001255

Principeverzoek Noordstraat 11

1. Principe medewerking te verlenen aan de herbestemming van 'agrarisch bedrijf veehouderij' naar ‘agrarisch bedrijf - (vollegronds)teeltbedrijf' ter plaatse van
Noordstraat 11 te Venhorst.
2. Daarbij aandacht voor bouwblok op maat en het laten vervallen van de
milieuvergunning.

EB&M
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BW/001256

Jaarrekening 2018, Jaarverslag
2018 en Ontwerpbegroting 2020 van
het BHIC

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, jaarverslag 2018 en ontwerpbegroting
2020 van het BHIC.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad aanbieden ten
behoeve van de vergadering van 27 juni 2019. Het college stelt hierin voor om in te
stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.

AZ

BW/001257

Inhuren Consulent Jeugdhulp

1.

BZ

2.

3.

Vanaf 1 juli 2019 een Consulent Jeugdhulp inhuren om de uitvoering in de
Jeugdhulp te versterken.
In de Burap 2019 € 33.750 opnemen ten behoeve van het inhuren van een
Consulent Jeugdhulp, te dekken uit de post volume-, loonkosten en prijsstijgingen
in het Sociaal Domein.
In de Begroting 2020 meerjarig € 67.500 opnemen ten behoeve van het inhuren
van een Consulent Jeugdhulp, te dekken uit de post volume-, loonkosten en
prijsstijgingen in het Sociaal Domein.

BW/001264

Regionale Monitorrapportage Wmo
2018

Kennisnemen van de Monitorrapportage Wmo 2018 Brabant Noordoost-Oost.

BZ

BW/001267

Raadsmemo stand van zaken
nieuwbouw KindPark Boekel

Kennis nemen van concept raadsmemo en deze doorsturen naar de raads- en
burgerleden.

BZ

BW/001281

BCA Begroting 2020 en jaarrekening
2018

1. Kennisnemen van de BCA begroting 2020
2. Kennisnemen van de BCA jaarrekening 2018
3. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en besluit waarin een verhelderende
zienswijze is opgenomen.

RI&S
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