Besluitenlijst B&W

17 april 2012

2012

A. Lijst

Sec/afd Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

I

12.6757

1004

Jaarrekening 2011
SaBeWa

De raad via de lijst ingekomen stukken voorstellen om in te
stemmen met de jaarrekening 2011

12.6756

1704

Ontwerp-raadsvoorstel
tot het vaststellen van
de 1e wijziging
legesverordening 2012

Raad voorstellen deze vast te stellen

Best

12.6796

1704

Bezwaarschrift

Is niet ontvankelijk verklaard

P&O

12.6795

1704

BABS

Een wethouder benoemen als BABS

II

12.6763

2404

Omzetten kantoor naar
woning

Omgevingsvergunning verlenen voor het gebruik van een kantoor
als woning

12.6760

1704

Nieuwe
Bouwverordening

Goedkeuren en ter vaststelling aanbieden aan de raad.
Raadsvoorstel opstellen

12.6758

1704

Ontwerp-raadsvoorstel Raad voorstellen € 2.000.000 winst te nemen uit de exploitatie van
tot vervroegde
het plan Over de Dijk en dit bedrag te storten in de reserve
winstneming uit het plan Weerstandsvermogen Bouwgrondexploitatie
Over de Dijk

F

Bouw

G&E

ROM

12.6761

1704

Ontwerp-raadsvoorstel
om in te stemmen met
de jaarrekening 2011
van het OLAZ alsmede
met het ontwerp 1e
begrotingswijziging
2012 en de
ontwerpbegroting 2013
van het OLAZ

Raad voorstellen hiermee in te stemmen

III

12.6759

1004

Zeeuwse Muziekschool

Het kennis van de voorgenomen bezuinigingen, maar betreurt het
dat het bedrag van de gevraagde bezuiniging niet wordt gehaald.
Het college stelt de raad voor om verdere bezuinigingen te vragen

12.6755

1004

Brede Impuls
Combinatiefuncties

Akkoord met de door het rijk toegestuurde verklaring voor Brede
Impulscombinatiefuncties en daarin aan te geven dat het college
eind 2016 140% combinatiesfuncties geregeld wil hebben.
Overigens wil het college te zijner tijd ten principale nog besluiten
over invulling van functies, mede in relatie tot andere
ontwikkelingen

12.6771

1704

Ontwerp-raadsvoorstel
tot het vaststellen van
de Verordening
Langdurigheidstoeslag
en de
Toelsagenverordening
WWB gemeente
Borsele 2012

Raad voorstellen deze vast te stellen

Welzijn

SoZa
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2012

B. Lijst

Sec/afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

I

12.6762

1704

Aanpassing CAR/UWO

Met ingang van 1 januari 2012 en 1 april 2012 de CAR en UWO op
een aantal onderdelen aanpassen

12.6768

0304

Tijdelijke aanstelling bij
wijze van proef

Met ingang van 1 mei 2012 een administratief medewerker Bouwen
en Wonen benoemen

12.6767

1704

Wijzigingsplan “Borsels
Buiten, gedeelte
Zwaakse Weel”

Het wijzigingsplan is vastgesteld

BOUW

12.6764

1004

Gedoogbeschikking

Een tijdelijke gedoogbeschikking voor één jaar verlenen voor het
vestigen van een winkel in Heinkenszand

III

12.6765

1004

Beschikbaar stellen van
€ 25.700 voor RPCZ
voor de uitvoering van
de VVE in 2012

Aan RPCZ een bedrag van € 25.700 beschikbaar stellen voor
uitvoering van de VVE in 2012. Op grond van artikel 2, lid 2, sub b.
van de Inkoop- en aanbestedingsregeling 2007 wordt afgeweken
van het type aanbesteding

12.6766

1004

Budget
schoolbegeleiding 2014
e.v.

Het gemeentelijk budget voor schoolbegeleiding wordt met ingang
van 2014 vastgesteld op € 98.708. De schoolbegeleidingsdiensten
RPCZ en Driestar Educatief hiervan op de hoogte stellen

12.6769

1704

Vragenlijst onderzoek
energetische
woningverbetering

Akkoord met uitzetten van een vragenlijst

12.6770

1704

Uitvoeringsregels
subsidie jeugd- en
jongerenwerker

Akkoord met het uitstel van het aanpassen van de uitvoeringsregels
subsidie jeugd- en jongerenwerk

P&O

II
ROM

O

Welzijn

