Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel, 16 juni 2015
Punt

Omschrijving

I.B

Portefeuille: burgemeester

I.B.1

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 juni 2015.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

I.B.2

Raadsvergadering d.d. 18 juni 2015.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 18 juni 2015 zijn geagendeerd.

I.B.3

Beantwoording schriftelijke vragen Dorpsbelang kermis 2015.
Het college:
1. besluit de schriftelijke vragen van Dorpsbelang, m.b.t. de afgelasting van de kermis 2015, te
beantwoorden;
2. overeenkomstig het verzoek van Dorpsbelang, dit onderwerp te agenderen voor de
raadsvergadering op 18 juni 2015;
3. stelt het college een raadsvoorstel over dit onderwerp vast.

II.JF

Portefeuille: J.P. Frenken

II.JF.1

Aanpassing Besluit Uitvoeringsregels Wmo 2015.
Het college besluit het aangepaste Besluit Uitvoeringsregels Wmo 2015 als concept voor advies voor
te leggen aan de Adviesraad Wmo.

II.JF.2

Werkplan 21 voor de Jeugd
Het college besluit
1. in te
;
2. in te stemmen met de regionale samenwerkingsstructuur 2015;
3. e
werkplan. Dit wordt gedekt uit het uitvoeringsbudget Wmo/jeugdzorg 2015;
4. college wil regionaal signaal afgeven dat gestuurd moet worden op beheersing kosten bij inhuur
expertise.

II.JF.3

Deelname Stichting AANtWERK
De gemeente Son en Breugel neemt deel als partner in de stichting AANtWERK. Wethouder Frenken
zal hiervoor de overeenkomst ondertekenen.
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III.RV

Portefeuille: R. Visser

III.RV.1 Kadernota 2015-2019 incl. 1e bestuursrapportage.
Het college besluit om de kadernota door te geleiden aan de gemeenteraad.
III.RV.2 Verbouw woonhuis Boslaan 24.
Het college besluit:
1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan, overeenkomstig het bij dit besluit behorende bouwplan;
2. de vergunning te verlenen nadat de verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft
ondertekend.
III.RV.3 Betaling aan Wooninc.
H
--, uit de grex Sonniuspark te betalen aan Wooninc.
Dit ter voldoening aan het gestelde in de in 2013 met Wooninc. gesloten ontbindingsovereenkomst
ter
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IV.IS

Ingekomen Stukken

IV.IS.1 MEER. V&W/15.7207
Het college neemt kennis van de notitie "MEER concreet".
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