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

1

26-11-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 19 november 2019 conform vaststellen.
Besluit
conform vastgesteld

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Actualisatie verhuurvoorwaarden kermissen gemeente Cranendonck 2014
Zaaknummer: 1024423
Voorstel:
1. Akkoord gaan met het vereenvoudigen van de betalingsverplichtingen van artikel 10,
lid 1 van de verhuurvoorwaarden van de kermissen Cranendonck.
2. Verwijderen lid 2 van artikel 30 van de verhuurvoorwaarden van de kermissen
betreffende het geluid van de horeca.
3. Vaststellen gewijzigde verhuurvoorwaarden kermissen gemeente Cranendonck.
Besluit
conform

3.2

Opdrachtverlening uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg aan de
GGD Brabant Zuidoost
Zaaknummer: 1123640
Voorstel:
1. De organisatie en monitoring van de uitvoering van de nieuwe taken in het kader
van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg te beleggen bij de GGD Brabant
Zuidoost.
2. De Programmaraad Zorg & Veiligheid in oprichting te benoemen als het overleg als
bedoeld in artikel 8:31 Wvggz.
3. Voor de verdeling van de kosten aan te haken bij de verdeelsystematiek die het rijk
hanteert (optie a paragraaf bedrijfsvoering) en deze kosten (€ 16.991,00) te dekken uit
de post Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg (667120/34700).
4. De € 942,00 meerkosten opvangen binnen de budgetten Sociaal Domein.
Besluit
conform

3.3

Subsidieverlening 2020 bibliotheekwerk Cranendonck
Zaaknummer: 1123033
Voorstel:
Aan Basisbibliotheek de Kempen een subsidie verlenen van € 366.963 voor het
uitvoeren van het bibliotheekwerk in Cranendonck.
Besluit
conform

3.4

Convenant met de Stichting Centrum Management Budel
Zaaknummer: 1072682
Voorstel:
1. Instemmen met bijgevoegd Convenant Ondernemersfonds Stichting Centrum
Management Budel, looptijd 2020-2024
2. In te stemmen met machtiging aan wethouder Frans Kuppens
Besluit
conform

3.5

Afspraken BGO
Zaaknummer:
Voorstel:
In het BGO is de afspraak gemaakt:
1. Dat 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 (lees
duurzame inzetbaarheid of strategische personeelsplanning);
2. Dat er door de drie gemeenten maximaal € 100.000 beschikbaar wordt gesteld uit
bestaande middelen (P-budget, ontwikkelbudget, opleidingsbudget, strategische
personeelsplanning) voor de 4 organisaties om te starten met de pilot optimale werkprivé balans voor iedereen!
3. Dat tot de start van de pilot de 4 organisaties bereid zijn om met die medewerkers
die tussen 1 januari 2020 en de start van de pilot 60 jaar worden in gesprek te gaan. In
dit gesprek wordt bekeken of betrokken medewerker behoefte heeft aan een
maatwerkoplossing zoals de condities van het huidige generatiepact of meer ziet in
andere maatregelen. Indien medewerker dit wenst kan deze onder de condities van het
huidige generatiepact een maatwerkoplossing krijgen.
Besluit
Anders:
1. Akkoord
2. het beschikbaar stellen van € 100.000 voor de pilot (zelfs uit eigen middelen) vraagt
nog een nadere onderbouwing;
3. geen koppeling tussen pilot en ‘verlengen’ van generatiepact. Wel bereidheid om tot
1 april condities van generatiepact te hanteren voor diegenen die 60 jaar worden.
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