Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

05-10-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer Theo Hoex

Voorzitter

M.C. Bakermans

Aanwezigen

M.C. Bakermans, B.H.M. Brands, T. Hoex, R. van Rinsum en J.H. Vereijken

1

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 28 september 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.
Besluit:

Akkoord met advies.
2

Principeverzoek voor het uitbreiden van een beregeningsleiding aan Straatsven
ong. Zeeland
1. Geen medewerking te verlenen aan het uitbreiden van een
beregeningsleiding aan Straatsven ong. in Zeeland.

Besluit:

Akkoord met advies.
3

Beslissing op de subsidieaanvraag voor het schilderwerk van de schuur van het
gemeentelijke monument aan Kerkstaat 72 te Zeeland
Onder voorwaarden subsidie te verlenen voor het schilderwerk van de schuur
aan Kerkstraat 72 in Zeeland.
Besluit:

Akkoord met advies.
4

Trainingen signalering eenzaamheid ouderen
1. Opdracht te geven aan Zinnovia tot de uitvoering van 6 trainingen
“eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken” aan vrijwilligers in
de gemeente Landerd;

2. Hiervoor vanuit het 4e compensatiepakket Corona, ter bestrijding van
eenzaamheid onder ouderen, € 1800,-- beschikbaar te stellen.
3. Hiervoor vanuit het 4e compensatiepakket Corona, ter bestrijding van
eenzaamheid onder ouderen, € 600,-- te reserveren voor zaalhuur,
koffie en thee.

Besluit:

Akkoord met advies.
5

Evaluatie Samen Landerd Samen Beter
1. Ten behoeve van evaluatie van het programma Samen Landerd Samen
Beter gebruik te maken van het voorstel van de afdeling onderzoek van
de GGD Hart voor Brabant;
2. Hiervoor vanuit de teruggevloeide middelen van de regionale
ontwikkelagenda voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
eenmalig een bedrag vrij te maken van € 12.350,25

Besluit:

Akkoord met advies onder 1.
Advies 2: voorstel voorbereiden voor incidenteel budget voor 2de half jaar
2022 zodat continuïteit in heel 2022 gegarandeerd is.
6

Mandaatverlening subsidieregeling lokaal sportakkoord
De bevoegdheid om artikel 10 uit de deelverordening subsidie lokaal
sportakkoord toe te passen te mandateren aan adviseur welzijn;
2. Daaraan de voorwaarde te verbinden dat het mandaat zich beperkt tot
subsidieverzoeken tot een bedrag van € 7.000,-;
3. Het mandaat te verlenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Besluit:

Akkoord met advies.
7

AED beleid
1. In te stemmen met het AED-uitvoeringsbeleid gemeente Maashorst dat
als bijlage 1 is opgenomen
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2. De incidentele RAV-middelen 2021 (bijlage 2), te bestemmen voor het
op weg helpen van de vernieuwde Stg. Hartveilig en deze via een brief
vóór 1 december van dit jaar aan te vragen bij de RAV.
3. Na toekenning van de incidentele middelen door de RAV, de Stichting
Hartveilig Uden een
eenmalige subsidie te verlenen, ter hoogte van het door de RAV
toegekende bedrag, voor het vormgeven van de nieuwe Stichting
Hartveilig Gemeente Maashorst (of Stg. Hartveilig Reek, Schaijk, Uden
en Zeeland) na ontvangst van een door hen ingediende aanvraag
inclusief activiteitenplan en begroting.
4. De raad te informeren over dit besluit middels een raadsinformatiebrief
(bijlage 3).

Besluit:

Akkoord met advies.
8

Wijziging GR GGD HvB en begroting
1. In te stemmen met de tekst van de Raadsinformatienota over
wijzigingen van de GR en het aanpassen van de begroting van de GGdHvB over 2021 en 2022

Besluit:

Akkoord met advies.
9

Uitwerking collectieve zorgverzekering minimabeleid 2022 gemeente
Maashorst
1. Inwoners van de gemeente Landerd (toekomstige inwoners gemeente
Maashorst) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum
vanaf 1 januari 2022 toegang te blijven bieden tot een collectieve
basisverzekering en aanvullende verzekering van CZ en VGZ.
2. De hoogte van de bijzondere bijstand ter tegemoetkoming van de
premiekosten per maand per persoon te houden op:
€ 20,00 voor het eenvoudige pakket van CZ en VGZ;
€ 40,00 voor het meest uitgebreide pakket van CZ en VGZ.
3. De regels rondom deelname aan de collectieve zorgverzekering op te
nemen in de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand per 1 januari
2022 van de gemeente Maashorst.
4. Gebruik van de applicatie GezondVerzekerd.nl voort te zetten.
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5. In de definitieve begroting 2022 van de gemeente Maashorst de
financiële consequenties mee te nemen.

Besluit:

Aanhouden om te bespreken i.r.t. voorstellen harmonisatie.
10

Verzoek vooroverleg voor het ontwikkelen van twee ruimte voor ruimte
woningen op het perceel Tooverkamp (naast 16)
1. Onder voorwaarden medewerking verlenen aan het verzoek vooroverleg
voor het realiseren van twee ruimte voor ruimte woningen op het
perceel Tooverkamp (naast 16) te Zeeland.

Besluit:

Akkoord met advies.
Persvragen: geen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

Th.M.M. Hoex MMO

M.C. Bakermans
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