Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 april 2019
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 : R. van Beek
BESLUITEN
3.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 april
2019
Besluit
Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 april 2019.

3.2

VTH jaarverslag
Besluit
1. Het VTH-jaarverslag 2018 vast te stellen.
2. Het VTH-jaarverslag 2018 na vaststelling ter kennisname middels
bijgevoegde RIB te verzenden naar de raad;
3. Het VTH-jaarverslag 2018 na vaststelling ter kennisname te mailen
naar de provincie Noord-Brabant;
4. Het VTH-jaarverslag 2018 na vaststelling te publiceren in “Het Kanton”
en op de website.

3.3

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij het
aanbesteden van de verzekeringen in 2019
Besluit
In te stemmen met het niet van toepassing verklaren van onze
inkoopvoorwaarden bij het aanbesteden van de verzekeringen in 2019.

3.4

75 jaar bevrijding
Besluit
1. 75 jaar bevrijding te herdenken in de gemeente Geertruidenberg, met

als voorwaarde dat minimaal 3 herkenbare activiteiten vanuit het plan
Biesbosch in de kernen van de gemeente Geertruidenberg
plaatsvinden.
2. Deze herdenking plaats te laten vinden op 2 november 2019.
3. 75 jaar bevrijding te vieren in de gemeente Geertruidenberg.
4. Deze viering plaats te laten vinden op 5 mei 2020.
5. Een bedrag van € 19.950 beschikbaar te stellen voor de herdenking op
2 november 2019.
6. Dit bedrag mee te nemen in de tussenrapportage 2019-1.
7. Dekking voor de € 19.950 is de post onvoorzien.
8. Het budget voor de viering op 5 mei 2020 integraal mee te nemen bij
de afwegingen in de Kadernota.
9. Een artikelreeks te publiceren in de Langstraat.
3.5

Bijdrage kosten reparatie toegangsdeur KBO-gebouw
Geertruidenberg
Besluit
1) Op basis van de stimuleringsregeling toegankelijkheid gebouwen te
besluiten om de kosten van de vervanging van de automaat van de
toegangsdeur van het KBO-gebouw in Geertruidenberg voor rekening
van de gemeente te nemen;
2) De kosten ad € 2.532,51 ten laste brengen van de reserve WVG (saldo
€11.160.-) en deze wijziging in het saldo van de reserve meenemen bij
de opstellen van de Turap 2019 voor de gemeenteraad;
3) Te bepalen dat toekomstig onderhoud en vervangingskosten ten laste
komen van de KBO.

3.6

Collegevoorstel inzake bezwaar Feestpaleis van Willem de Wijs
Besluit
Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
1. Het bezwaarschrift en bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 10 januari 2019 in stand te laten, met de
volgende toevoegingen:
a. verwijzing naar artikel 5:40 APV Geertruidenberg 2018
b. een nadere motivering/toelichting inzake het geluid zoals opgenomen
in bijgevoegde
concept-beslissing op bezwaar;
4. Bezwaarmaker te informeren conform de als bijlage toegevoegde

concept-beslissing op bezwaar.

3.7

Jaarrekening 2018
Besluit
Betreft:
1) vaststelling collegeadvies van de jaarrekening en raadsvoorstel van
de jaarrekening die geagendeerd staan voor de raad van 29 mei
2) vaststelling collegeadvies inzake goedkeuring overschrijdingen
kredieten 2018 en raadsvoorstel goedkeuring overschrijdingen
kredieten 2018 die geagendeerd staan voor de raad van 13 mei
Op 9 april jl. heeft het college al een raadsvoorstel en collegevoorstel
over de jaarrekening goedgekeurd. Echter de accountant heeft
aangegeven dat in tegenstelling tot eerdere jaren de
kredietoverschrijdingen voor het besluit van de raad inzake de
jaarrekening moet zijn vastgesteld.
Alle teksten zij dus bijna ongewijzigd behalve dat goedkeuring van de
overschrijding van de kredieten van 2018 eruit is gehaald en in een apart
voorstel staat nu.

3.8

Vaststelling bestemmingsplan "Partiële herziening
bestemmingsplan Buitengebied - Engelse Wal 3 Plattelandswoning
Besluit
De raad voor te stellen:
het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
– Engelse Wal 3 Plattelandswoning”, dat langs elektronische weg wordt
vastgelegd als NL.IMRO.0779.RDBPengelsewal3-vs01, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 april 2019.
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,
H. de Jongh,
Loco-secretaris

