Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel, d.d. 12 januari 2016
Punt

Omschrijving

I.B

Portefeuille: burgemeester

I.B.1

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 januari 2016.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

I.B.2

Samenwerking boa's.
Het college besluit in te stemmen met de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
de commissie AZ hierover te informeren

I.B.3

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren.
Het college besluit de heren T. van Genugten en J. van Rooij, beiden Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's) van de gemeente Nuenen c.a. voor onbepaalde tijd aan te wijzen als
toezichthoudende ambtenaren van de gemeente Son en Breugel.

I.B.4

Subsidie Radio S&B.
Het college besluit om Radio S&B voor het jaar 2016 een subsidie toe te kennen van maximaal
-. Verder besluit het college Radio S&B een eenmalige subsidie in de investeringskosten toe
-.

II.JF

Portefeuille: J.P. Frenken

II.JF.1

Gebruiksovereenkomst overstort regenwater Ekkersrijt-Wilhelminakanaal.
Het college besluit in te stemmen met de overeenkomst met Rijksvastgoedbedrijf t.a.v. een
hemelwater-overstort Ekkersrijt 3300 op het Wilhelminakanaal. Hiertoe een jaarlijkse vergoeding
beschikbaar te stellen uit budget voor riolering van 61 euro per jaar. Deze overeenkomst
rechtsgeldig te maken middels ondertekening van de akte door de burgemeester o.b.v. art. 171 van
de gemeentewet.

II.JF.2

Eenmalige subsidie Oase.
Het college besluit jongerencentrum Oase voor de plaatsing van een tent voor de viering van het
jeugdcarnaval een eenmalige subsidie toe te
-.

II.JF.3

Begroting PlatOO 2016.
Het college neemt kennis van de begroting 2016 van PlatOO en stelt de raad middels bijgevoegde
tekst voor de raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte.

II.JF.4

Vragen VVD over voetbalvrouwen SBC.
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de heer Flapper namens de VVDfractie, over vrouwenvoetbal bij SBC.
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II.JF.5

Control transities / huishoudelijke hulp toelage.
1. Het college stemt in met bijgevoegd commissievoorstel (Burgerzaken 19 januari 2016) over de
control met betrekking tot de transities en de situatie rond de huishoudelijke hulp toelage in
2016.
2. Het college stemt in met de daarin opgenomen reactie op de managementletter transities.
3. Het college stelt de reactie aan de Adviesraad Wmo vast, waarmee ook gereageerd wordt op
het advies van de Adviesraad Wmo.

III.RV

Portefeuille: R. Visser

III.RV.1

Medewerking verlenen gewijzigd bouwplan De Zwaan.
Het college besluit:
1. medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning (SHZ-2015-0244) voor de
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan mits deze overeenkomstig de
ontwerptekeningen W02, W03 en W05, ingediend d.d. 6 januari jl. is;
2. in deze het afdelingshoofd ondermandaat te verlenen voor afhandeling van de
omgevingsvergunning (S-HZ-2015-0244).

IV.IS

Ingekomen Stukken

IV.IS.1

Uitnodiging Boeren Bruiloften Son en Breugel.
Burgemeester en wethouder Frenken wonen de Boeren Bruiloften Son en Breugel bij op
9 februari 2016.

IV.IS.2

Uitnodiging officiële opening 26 Garde- en showdanstoernooi Avanti!
e
Wethouder Frenken verricht de officiële opening van het 26 Garde- en showdanstoernooi van
Avanti! op 20 maart 2016 in Son en Breugel.
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