raadsverg waarin

Ontwerpbesluit aansluiting BIZOB

Datum binnenkomst

Reactie

collegeverg
college
voorgenomen
toestemming wordt
besluit

verleend

gemeente Asten

Gemeente Bergeijk
Gemeente Best

Gemeente Bladel

29-09-17

21 september 2017 heeft de raad van deze gemeente
besloten om geen wensen en bedenklngenin te brengen in
verband met het voornemen tot
aansluiting bij BIZOB.

Gemeente Cranendonck
Gemeente Deurne
geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien
van de aansluiting bij BIZOB door de
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant.

Gemeente Eersel

door ongelukkige samenloop van omstandigheden tijdens
vakantieperiodeis niet gereageerd op deze oproep.
Het college van de gemeente Eindhovenhecht er waarde
aan dat in aanbestedingsdocumenten social return wordt
opgenomendoor middel van prestatieeisen
12-10-17 en/ofgunningsvoorwaarden, dan niet ingevuld met
gebruikmaking van een certificeringonderde norm
'PrestatieladdeSrociaalOndememen'(afgekort PSO). Deze
eisen en voorwaarden zijn vastgelegd in het
geuniformeerde kader voor samenwerking
van gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Gemeente Eindhoven

Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Helmond
Gemeente Laarbeek
Gemeente Nuenen c.a.
Gemeente Oirschot
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Someren

reactie vanuit
college, niet in
raad behandeld

25-9-2017

25-10-17 geen wensen of bedenkingen vanuit raad
gemeente stemt in met deelname. De raad heeft enkele
1-11-17 opmerkingen, deze zijn niet verwerkt in het voorstel omdat
de reactie na reactiedatum is binnengekomen.
19-10-17 instemming

11-9-2017
31-10-2017
12-10-2017

30-8-2017

5-10-17 geen wensen en bedenkingen

Gemeente Valkenswaard

26-09-17 gemeente heeft ingestemd met het aansluiten bij BIZOB
College heeft bij besluit van 22 augustus 2017 de raad
geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Er zijn
overeenkomstig het voorstel geen wensen/bedenkingen
21-09-17 naar voren gekomen uit de raad, hoewel formele termijn
nog open staat. Onwaarschijnlijk dat deze nog zullen
komen. Als dat wel het geval is, worden we op de hoogte
gesteld.
4-10-17 geen inhoudelijke kanttekeningen
PS heeft conform voorstel besloten, namelijk: Geen
gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en
26-09-17 bedenkingen kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant over het besluit
om deel te nemen aan de Stichting BIZOB

Gemeente Veldhoven

Gemeente Waalre

Provincie Noord-Brabant

reactie van raad/Staten
reactie college, (nog)
niet van raad
geen reactie

26-11-2017

26-09-17 geen wensen of bedenkingen vanuit raad

6-11-14 geen wensen en bedenkingen van raad
4-10-17 geen wensen en bedenkingen van raad
4-10-17 geen wensen en bedenkingen

Gemeente Son en Breugel

15-8-2017

Z.81591/D.283012

26-9-2017
19-9-2017
28-9-2017

datum onbekend

22-8-2017

3-10-2017

22-9-2017

