Besluitenlijst B&W vergadering openbaar
Datum

30-03-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Kamer 1.55 (Zeeland)

Voorzitter

M.C. Bakermans

Aanwezigen

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

Toelichting

1

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van burgemeester en wethouders,
gehouden op 23 maart 2021
Vaststellen conform aangeboden concept.

Besluit
Conform
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Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant 1.0 (verder: RES 1.0)
Geadviseerd wordt in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld:
1. In te stemmen met RES NOB 1.0 en het bod van de RES Noordoost
Brabant voor elektriciteit (5,8 PJ of 1,6 TWh), warmte (3 PJ) en

besparingen (11%) ongewijzigd te handhaven en daarmee ook het
aandeel van de deelnemende partijen daarin;

2. een kaart met zoekgebieden deel uit te laten maken van de RES 1.0. Op
deze kaart staan zoekgebieden voor zowel zon als wind, waarop naast
de lokaal vastgestelde zoekgebieden ook de zoekgebieden staan

aangegeven welke binnen de gemeenten openbaar worden verkend/ in
procedure zijn;

3. de regionale samenwerking invulling te geven volgens
samenwerkingsscenario 2;

4. de handreikingen in deel III vast te stellen als handreiking voor de

onderbouwing van lokale keuzes en ten behoeve van het regionale
gesprek over lokale afwegingen, maar niet als bindend kader;

5. in te stemmen met de reactie in bijlage 1 op de ingediende zienswijzen
bij de concept-RES.

Besluit
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Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering handhavend op te treden.
Geadviseerd wordt overeenkomstig het advies van de Commissie
Bezwaarschriften:
1. het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren
2. het besluit in stand te laten

3. geen proceskosten te vergoeden.

Besluit
Conform
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Aanvullende verkeersmaatregelen voor gebied ’t Mun in Schaijk.
Geadviseerd wordt:
1. in te stemmen met de aanbevelingen in de Memo : Samenvatting
onderzoek “Verkeerseffecten afsluiting Munpad” , bijlage 1, van
onderzoeksbureau Megaborn en deze ook uit te voeren.

2. In te stemmen met de gevraagde proceskosten voor reclamant 3;
Jonkergouw B.V.

3. In te stemmen met de besluiten op bezwaar m.b.t. het verkeersbesluit
“gesloten voor motorvoertuigen in gebied ’t Mun.

4. In te stemmen met de lasten ad € 20.000 voor € 15.000 te dekken uit
de voorziening wegen en € 5.000 te dekken uit de post Beheer wegen
overige kosten op de exploitatie.

Besluit
Conform
5

Produktieverantwoording 2020 en omzetgarantie Wmo dienstverlening.
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het doorbetalen conform contracten Wmo voor
Dagbesteding, Individuele begeleiding, Kortdurend Verblijf,

Huishoudelijke Verzorging vanwege aangepaste dienstverlening door
Coronabeheersmaatregelen over de periode 1 juni tot 1 juli 2020.

2. In te stemmen met doorbetaling persoonsgebonden budgetten (PGB’s)
over d eperiode 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 voor Dagbesteding,
Individuele begeleiding, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke
Verzorging

3. In te stemmen met het uitgangspunt dat deze omzetgarantie onder

punt 1. is gebaseerd op de geldige Wmo indicaties per 10 maart 2020
en de betaling van deze omzetgarantie plaats vindt via het
berichtenverkeer iWmo.
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4. In te stemmen met het uitgangspunt dat de omzetgarantie meebeweegt
met de afspraken die we met zorgaanbieders hebben gemaakt over het

hervatten van de dienstverlening en het aannemen van nieuwe cliënten.

5. Kennis te nemen van de verstuurde brieven aan zorgaanbieders over de
omzetgarantie via bijlage I en de bijhorende voorwaarden die zijn
opgelegd over registratie van afwijkende dienstverlening over de
periode 10 maart tot 1 juli 2020.
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Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Geadviseerd wordt geen verrekening te laten plaatsvinden.
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Prestatievoorwaarden van subsidies buiten werking stellen voor 2020
Geadviseerd wordt:
1. De subsidievoorwaarden om een tegenprestatie te leveren in het

kalenderjaar 2020 te laten vervallen, mits de subsidie binnen de scope
van dit besluit valt;

2. De scope van dit besluit vast te stellen op niet-commerciële structurele
subsidies verstrekt ten behoeve van het kalenderjaar 2020. Dit betreft
alle subsidies met uitzondering van:
a. Ons Welzijn

b. SportServiceNoordBrabant (inzet buurtsportcoaches)
c. Kinderopvang (Avem/Kanteel)

d. Optimus Primair Onderwijs (Taalklassen)
e. Vluchtelingenwerk

f. Eenmalig verstrekte subsidies.

Besluit
Conform
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Voorstel gemeente Uden “financiën snelfietsroutes Uden-Nistelrode en UdenVeghel” t.b.v. zware afstemming volgens het protocol.
Geadviseerd wordt:
1. Namens de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel van Uden
over de financiën snelfietsroutes Uden-Nistelrode en Uden- Veghel

Besluit
Conform

Perspunten: 3, 4, 6

Tevens toelichting over punt 3 van de 16e maart over huisvesting

arbeidsmigranten Brand 77 Zeeland. (Kon eerder door vakantie Ben Brands
niet beantwoord worden)

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021
Burgemeester en wethouders van Landerd,
De secretaris,

De Burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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