Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 november 2018
Aanwezig:
Wnd.burgemeester: J.J. Luteijn
Wethouder
: J. van Vugt
Wethouder
: K.J.H.A. van Oort
Wethouder
: A.H.M. de Jongh
Wethouder
: M. Hofkens
Secretaris
: R.C.J. Nagtzaam
Directie-adviseur : N. de Kort
BESLUITEN
3.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13
november 2018
Besluit
Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 november
2018.

3.2

Vaststelling Gemeenschappelijk Uitvoeringskader VTH 2018
Besluit
Het besluit van het algemeen bestuur van de OMWB van 12 oktober
2018 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader te
bekrachtigen.

3.3

Eerste half jaar 2018 cockpits WMO en Participatie
Besluit
1. kennis nemen van de halfjaarrapportages cockpits Wmo en Participatie
eerste half jaar 2018
2. de raad te informeren via bijgevoegde RIB halfjaarrapportage eerste
half jaar 2018 cockpits Wmo en Participatie

3.4

Doorontwikkeling en huisvesting organisatievorm Centrum Jeugd
en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Besluit
1. In te stemmen om het huidige organisatiemodel (netwerkorganisatie)

2.
3.
4.
5.

3.5

van het CJG te wijzigen naar een (lichte) Gemeenschappelijke
Regeling in de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum
voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg per 1-1-2020.
In te stemmen met de verdere uitwerking van de voorkeurslocatie
voormalig politiebureau te Geertruidenberg als locatie voor de
kantoorfunctie van het CJG en SWT.
In te stemmen met de eenmalige projectkosten ad € 138.750,- voor
de doorontwikkeling van het organisatiemodel CJG en de dekking te
halen uit de reserve decentralisaties.
In te stemmen met de eenmalige projectkosten ad € 130.500,- voor
de huisvesting van het CJG en SWT en deze vooralsnog te dekken
uit de reserve decentralisaties.
In te stemmen om de structurele huisvestingskosten CJG en SWT te
dekken uit het financieel voordeel die wordt bereikt door de wijziging
van het organisatiemodel CJG.

Evaluatie Wijkgericht werken buitendienst
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport “Evaluatie wijkgericht werken
buitendienst”.
2. Op basis van het onder 1 bedoelde rapport, in te stemmen met
voortzetting van het wijkgericht werken in samenwerking met
WAVA/!GO. Ten aanzien van dit laatste, de Portefeuillehouder
Openbare ruimte, mandaat verlenen om de
samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.
3. Aan de raad voor te stellen eveneens daartoe te besluiten conform
bijgevoegd raadsvoorstel.

3.6

Willem Alexanderhof
Besluit
1. Het besluit tot het kappen van de boom aan de Willem Alexanderhof
van 30 maart 2017 te herroepen door met toepassing van artikel 1:6
onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 het genomen
besluit in te trekken.
2. De bewoners uit te nodigen voor een gesprek om het besluit toe te
lichten.
3. Binnen een termijn van 2 maanden na het besluit een gedegen
onderhoudsplan vast te stellen.

3.7

Beheerplan Infrastructurele Kunstwerken
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport “Instandhoudingsinspectie 88
kunstwerken en constructieve risicoscan 19 bruggen, periode 2019 -

2028”.
2. Aan de raad voor te stellen om op basis van het onder 1 genoemde
rapport de jaarlijkse storting, van € 110.000,- per jaar, in de
voorziening te handhaven.

3.8

Actualiseren grondexploitatieopzetten
Besluit
Conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel aan de Raad ter vaststelling
voor te leggen:
1. de geactualiseerde exploitatieopzetten voor Wim Boonsstraat €
305.000 (positief exclusief VPB) en Dongeburgh ten bedrage van - /- €
1.733.000
2. de exploitatie opzetten voor de Brahmsstraat € 458.000 positief
exclusief Vpb en Peuzelaar ten bedrage van € 36.000 vast te stellen.
En besluiten tot:
3. aanpassing van de begroting 2018, 2019 en meerjarenraming conform
de vastgestelde (geactualiseerde) opzetten.
4. afsluiten van de exploitatie Dongeburgh per 31 december 2018 en het
verlies ten laste te brengen van de hiervoor opgerichte voorziening.
5. de gemeenteraad te verzoeken het college voor de duur van de
lopende raadsperiode opnieuw te machtigen jaarlijks, bij ongewijzigd
beleid, de grondprijstarieven op basis van het prijsindexcijfer voor
grond-, weg-, en waterbouw vast te stellen.

3.9

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
Besluit
1. De “Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019” ter vaststelling aan
de raad voor te leggen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp;
2. Van Eijck Groep B.V. de opdracht te gunnen t.b.v. het wegslepen van
motorvoertuigen en met van Eijck Groep B.V. een overeenkomst aan
te gaan van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.
3. Volmacht te verlenen aan clustermanager Buitenruimte, ten behoeve
van de ondertekening van de overeenkomst zoals bedoeld in
beslispunt 2.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 27 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,
R.C.J. Nagtzaam,
Gemeentesecretaris

