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Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 7 mei 2019

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001261

Vergroten bijgebouw Molenstraat 18

Principemedewerking te verlenen aan maximaal 135m2 aan bijgebouw onder de
volgende voorwaarden;
 initiatiefnemer moet op basis van het VBB een tegenprestatie leveren;
 alleen hobbymatig gebruik gemaakt mag worden van het bijgebouw en hier
op gehandhaafd gaat worden.
 er pas (verder)gebouwd mag worden wanneer er een concreet plan ligt van
de tegenprestatie en als zodanig is beoordeeld;
 er een bouwvergunning aangevraagd en vergund is.

RI&S

BW/001266

Begroting 2020 en jaarstukken 2018
GGD HVB,
en deelname GGD HVB in een
coöperatie

1. De raad adviseren een positieve zienswijze te geven op de begroting 2020 van
de GGD Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant en
deze ter kennisgeving naar de raad te sturen.
3. De raad adviseren geen bedenkingen en wensen te uiten over de deelname van
de GGD Hart voor Brabant in een coöperatie, onder voorwaarde dat de
gemeente Boekel geen lasten en nadelige gevolgen heeft van deze deelname.
4. Adviseren om wel een zienswijze te geven aangaande het positief resultaat. Dat
resultaat terugstorten naar de deelnemers.

BZ

BW/001272

Vangnetuitkering BUIG 2018

1. In te stemmen met de genomen maatregelen zoals genoemd in de aanvraag
Vangnetuitkering 2018.
2. Het aanvraagformulier voor te leggen aan de gemeenteraad voor instemming om
de verklaring van het college over de interne- en externe maatregelen te
bevestigen aan de Toetsingscommissie Vangnetuitkering.

BZ
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BW/001276

Begroting 2020 Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten BNO
Begroting 2020 en jaarverslag 2018
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant

Instemmen met begroting RBL BNO 2020 en deze voorleggen aan de gemeenteraad
Kennis nemen van jaarrekening 2018

BZ

1. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de
conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. De gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze te geven op het
conceptjaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

BZ

BW/001279

Ondertekenen convenant Geopark
Peelhorst en Maasvallei i.o.

1. Het convenant Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. te ondertekenen;
2. Wethouder Henri Willems te mandateren om het convenant te laten
ondertekenen;

BZ

BW/001283

Beleidsregels tijdelijke
woonvoorzieningen

De beleidsregels voor (het plaatsen van) tijdelijke woonruimtevoorzieningen uit 2010
te vervangen door de nieuwe beleidsregels uit 2019.

RI&S

BW/001286

Jaarverantwoording 2018 toezicht
kinderopvang

Jaarverantwoording 2018 toezicht kinderopvang vaststellen en indien bij Inspectie
van het Onderwijs.

BZ
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