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BESLUITEN
3.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 juli
2019
Besluit
Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 juli 2019.

3.2

Wijziging APV
Besluit
1. In te stemmen met bijgaande concept Algemene Plaatselijke
Verordening Geertruidenberg 2019, waarbij de tekst van de
bestuurlijke wens APV 2019 wordt ingevoegd en bij artikel 4:2, lid 6 uit
de bestuurlijke wens 00.00 uur te wijzigen in 01.00 uur, het college
jaarlijks de collectieve dagen aanwijst. Het plaatsen van
bouwcontainers niet wordt opgenomen in de APV, het maximum
aantal festiviteiten 8 is, met incidenteel 1 dag wordt bedoeld en
gemotiveerd aan te geven waarom onversterkte muziek weer is
opgenomen in aangepaste APV.
2. Deze voor inspraak ter inzage te leggen van 12 juli 2019 tot en met 23
augustus 2019.

3.3

Ondertekenen gewijzigde Gemeenschappelijke regeling RWB, RAV
en Regionaal Bureau Leerplicht
Besluit
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RWB, RAV en

Regionaal Bureau Leerplicht te ondertekenen.

3.4

Beslissing op bezwaar ingebrekestelling Hoofdstraat
Besluit
1. Kennis te nemen van het advies van de Vaste commissie van advies
voor bezwaarschriften Geertruidenberg inzake het bezwaarschrift
tegen het besluit van 8 januari 2019 dat tijdig is besloten op het
verzoek om handhaving en dat geen dwangsom is verschuldigd.
2. Kennis te nemen van de brief van bezwaarmaker van 23 mei 2019.
3. Besluiten om conform het advies van de Vaste commissie van advies
voor bezwaarschriften Geertruidenberg het bezwaarschrift en de
bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren.
4. Besluiten om met verbeterde motivering van het advies van de Vaste
commissie van advies voor bezwaarschriften Geertruidenberg het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 8
januari 2019 in stand te laten.

3.5

Wijzigen straatnaam Kooperbergpad
Besluit
1. De huidige straatnaam “Streng” in te trekken;
2. De straatnaam “Kooperbergpad” te Raamsdonksveer vast te stellen.

3.6

Kostenverrekening Jeugdhulp binnen de regio WBO
Besluit
1. In te stemmen met het niet verrekenen binnen de regio WBO van de
(financiële) verschillen die uit de toets op het woonplaatsbeginsel naar
voren kwamen.
2. In te stemmen met de wijze van verrekening bij onder- en overprodutie
lumpsum contracten Verblijfszorg en crisis.
3. In te stemmen om de diensten, genoemd bij 3.1, te verrekenenen op
basis van de macroverdeling van het jeugdhulpbudget.
4. Te besluiten om het door de gemeente ’s-Hertogenbosch opgestelde
overzicht per 31-12-2017 te gebruiken voor verdeling van kosten 2017
voor uitvoering van JeugdzorgPlus tussen gemeenten uit de
jeugdhulpregio West-Brabant Oost.

3.7

Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG
Besluit
1. Het principe besluit te nemen tot deelname aan de
Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een
Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg
2. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen tot
deelname aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen
Geertruidenberg

3.8

Beleidsregels leerlingenvervoer
Besluit
1. De beleidsregels leerlingenvervoer Geertruidenberg vast te stellen.
2. De beleidsregels leerlingenvervoer Geertruidenberg in te laten gaan
per 1 augustus 2019.

3.9

Reactie College op advies ASD inzake projectopdracht beleidsplan
sociaal domein 2021-2024
Besluit
Akkoord gaan met bijgevoegde reactie van het College op het advies van
de ASD en deze toesturen aan het adviesorgaan.

3.10

Planschade Keizersdijk 28-28a a.g.v. BP Keizersdijk 14-24
Besluit
1. Conform het advies van Gloudemans (rapportnr. 1117.14D1d1/ph/s)
het door Achmea Rechtsbijstand ingediende verzoek om
tegemoetkoming in planschade ex art. 6.1 Wro toe te wijzen;
2. Een vergoeding toe te kennen van €2.000,- en dit bedrag te
vermeerderen met de wettelijke rente, gerekend vanaf 5 juni 2018 tot
de dag van uitbetaling;
3. Tot uitbetaling van de toegekende tegemoetkoming over te gaan indien
het besluit onherroepelijk is.

3.11

Planschade Keizersdijk 28-28a a.g.v. WP Keizersdijk 30-34
Besluit
1. Conform het advies van Gloudemans (rapportnr. 1117.14D2d1/ph/s)
het door Achmea Rechtsbijstand ingediende verzoek om

tegemoetkoming in planschade ex art. 6.1 Wro toe te wijzen;
2. Een vergoeding toe te kennen van €4.000,- en dit bedrag te
vermeerderen met de wettelijke rente, gerekend vanaf 5 juni 2018 tot
de dag van uitbetaling;
3. Tot uitbetaling van de toegekende tegemoetkoming over te gaan als
het besluit onherroepelijk is;
4. Het betaalde drempelbedrag ad € 300,00 terug te betalen aan
verzoekers.
5. Het bedrag onder 2 te verhalen op de planinitiator conform de
planschadeverhaalovereenkomst;

3.12

Gunningsvoorstel levering veegmachine incl. onderhoud voor een
periode van 4 jaar.
Besluit
1. De opdracht voor levering van een veegmachine te gunnen aan Aebi
Schmidt Nederland B.V. voor een bedrag van € 165.950,00 exclusief
B.T.W.;
2. Aebi Schmidt eveneens opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van
onderhoud aan de veegmachine voor een periode van 4 jaar voor een
totaalbedrag van € 54.850,00 excl. B.T.W.;
3. De ondertekening van de opdracht te mandateren aan de
clustermanager Buitenruimte.

3.13

Subsidie Picknick Festival 2019
Besluit
1. Subsidie à € 500,-- toe te kennen aan het Picknick Festival 2019;
2. De subsidie te bekostigen uit het budget voor incidentele
waarderingssubsidies.

3.14

Weigering verkoop gemeentegrond voor P. Ketelaarstraat 50 in
Raamsdonksveer
Besluit
1. Het perceel, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie K,
nr. 3259 (ged.) niet uit te geven.
2. Aanvragers hierover te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 13 augustus 2019.
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,
S. Elseman,
Loco-secretaris

