Besluitenlijst CR B&W-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

17-12-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 10 december 2019 conform vaststellen.
Besluit
conform

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Nota van wijziging legesverordening 2020
Zaaknummer: 1143104
Voorstel:
1. Instemmen met de nota van wijziging
2. Nota van wijziging aan raad verstrekken.

Besluit
anders
beslispunt 2 toevoegen: de raad de ruimte vragen om voor het onderdeel evenementen
niet naar 100% kostendekkend te streven.
3.2

Nota van wijziging inzake verordening maatschappelijke ondersteuning
Zaaknummer: 1110726
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegde nota van wijziging en het gewijzigd raadsbesluit.
Besluit
conform

3.3

Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy Gemeente Cranendonck 2019-2022
Zaaknummer: 1140021
Voorstel:
Vaststellen van het Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy Gemeente Cranendonck
2019-2022.
Besluit
conform

3.4

Harmonisatie financiële verordeningen

Zaaknummer: 1137466
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. de financiële verordening Cranendonck 2020 vast te stellen en de financiële
verordening gemeente Cranendonck 2015 in te trekken;
2. de controleverordening Cranendonck 2020 vast te stellen en de
controleverordening gemeente Cranendonck vastgesteld op 18-12-2007 in te
trekken;
3. de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Cranendonck
2020 vast te stellen en de verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid van de gemeente Cranendonck vastgesteld op 18-12-2007 in
te trekken;
4. de nota reserves en voorzieningen 2015-2018 in te trekken;
5. de nota activering, waardering en afschrijving 2015-2018 in te trekken;
6. het treasurystatuut gemeente Cranendonck 2010 in te trekken.

Besluit
conform
3.5

Vervallen

3.6

Vaste langlopende lening 2020
Zaaknummer: 1130407
Voorstel:
1. Instemmen met het afsluiten van een vaste geldlening van € 6.000.000, met
een looptijd van 20 jaar.
2. Raad voorstellen om het college toestemming te geven tot het aangaan van
een vaste geldlening voor een bedrag € 6.000.000, met een looptijd van 20
jaar en jaarlijkse aflossing.

Besluit
conform
3.7

Controleprotocol 2019 met bijbehorend normenkader
Zaaknummer: 1132275
Voorstel:
1. Instemmen met het controleprotocol 2019 met bijbehorende normenkader
2. Raad voorstellen om het controleprotocol met bijbehorend normenkader vast te
stellen

Besluit
conform
3.8

Raadsinformatiebrief resultaat aanbesteding gemeentenieuws
Zaaknummer: 1114856
Voorstel:
Vaststellen van bijgaande RIB en instemmen met het versturen ervan naar de
gemeenteraad.
Besluit
conform
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3.9

Ontwerp bestemmingsplan Capucijnerplein 34 e.o.
Zaaknummer: 1138484
Voorstel:
1. Besluiten om voor het plan geen MER-procedure te doorlopen.
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegd ontwerp bestemmingsplan
'Capucijnerplein 34 e.o. te Budel.
3. Bijgevoegd ontwerp bestemmingsplan 'Capucijnerplein 34 e.o.' ter inzage te
leggen.

Besluit
conform
3.10

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020
Zaaknummer: 1141248
Voorstel:
Vaststellen besluit maatschappelijke ondersteuning 2020.
Besluit
conform

3.11

Duurzame inzetbaarheid werknemers
Zaaknummer: 1142091
Voorstel:
Instemmen met:
1. Werkgever en werknemer gezamenlijk de komende maanden aan de slag
gaan om een plan van aanpak pilot ‘werk-privé balans voor iedereen’ uit te
werken.
2. Zodra het plan van aanpak gereed is en de pilot van start kan gaan hiervoor
een budget beschikbaar wordt gesteld. De organisaties kunnen vanuit hun
huidige middelen (zoals P&O budget, opleidingsbudget en
ontwikkelingsbudget) dit bedrag oormerken tot een totaal van € 100.000,00.
Tevens wordt er ingezet om alle inspanningen te leveren om mogelijke
subsidiebronnen aan te boren.
3. De werkgevers bereid zijn om tot de start van de pilot (gestreefd wordt uiterlijk
01-04-2020) met die medewerkers die tussen 1 januari 2020 en de start van de
pilot 60 jaar worden in gesprek te gaan, waarbij een maatwerkoplossing wordt
gezocht in de lijn van het generatiepact..

Besluit
conform
3.12

Gedragscode veilig omgaan met informatie
Zaaknummer: 1023285
Voorstel:
Vaststellen van de gedragscode veilig omgaan met informatie.
Besluit
conform

3.13

Duurzame herontwikkeling voormalige Nassau Dietz kazerne
Zaaknummer: 1093803
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In te stemmen met bijgaande Samenwerkingsovereenkomst (SOK);
In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
Mandaat/machtiging verlenen aan wethouder Lemmen om de
Samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Besluit
conform
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