Notulen B&W-vergadering van 30 april 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 16 en 23 april 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 ODZOB
1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);

Anders

4.

1009550 FW

2.

Aandachtspunten

De raad te adviseren de ontwerpbegroting met de volgende zienswijze te
beantwoorden:
a) Wij hebben de verwachting dat er met betrekking tot het Regionaal Operationeel
Kader (ROK) milieutoezicht in de jaren 2022 en 2023 een efficiëntieslag gemaakt kan
worden. Zodoende verzoeken wij u voor deze jaren een efficiëntieslag door te
voeren.
b) De afgelopen jaren worden alle deelnemende gemeenten geconfronteerd met
toenemende kosten aan een aantal GR-en (alwaar deelname geen vrije keuze is,
omdat hier een wettelijke verplichting geldt) en kost het vervolgens gaandeweg
steeds meer moeite om de eigen gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Het
college van Burgemeester en Wethouders is voorstander dat bij de GR-en op wordt
aangedrongen niet alleen de uitgaven per individuele GR kritisch tegen het licht te
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houden, maar vooral dat met elkaar een proces wordt gestart, om te bezien waar
mogelijkheden benut kunnen worden om meer zaken in gezamenlijkheid te doen.
c) In de begroting van de ODZOB is voor de Cranendonckse bijdrage een fout
geconstateerd. De verzoektaken zijn € 16.456 te hoog geraamd. Dit is besproken
met de ODZOB. De gemeente Cranendonck verzoekt de ODZOB de begroting op dit
punt aan te passen.
3. Bij de samenstelling van de begroting 2020-2023 rekening houden met een per saldo
hogere bijdrage van € 49.400 aan de ODZOB in 2020.

5.

979659 RK

6.

731115 FW

4. De ODZOB vóór 20 mei middels bijgevoegde brief informeren over de concept zienswijze
van de gemeenteraad van Cranendonck.
Mandaten opvragen gegevens politie en justitie
Conform voorstel
a)
de gemeentesecretaris van de gemeente Cranendonck te machtigen (bijlage 1) voor
het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst en de politie, met
inachtneming van door het bevoegd gezag gestelde kaders.
b)
de manager van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (hierna: GRSA2)
te machtigen (bijlage 1) voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële
Informatiedienst en de politie, met inachtneming van de door het bevoegd gezag gestelde
kaders.
c)
met dien verstande dat de gemeentesecretaris van de gemeente Cranendonck
respectievelijk de manager van de GRSA2 bevoegd zijn tot het verder machtigen van
onder hen werkzame afdelingshoofden en medewerkers:
voor met name te noemen taken en bevoegdheden;
met inachtneming van door het bevoegd gezag gestelde kaders;
op naam;
en met dien verstande dat de gemachtigde onverwijld afschrift doet van door hem
verleende machtiging aan de burgemeester respectievelijk het college.
RIB woonwagenlocaties
Conform voorstel
De gemeenteraad middels bijgaande RIB te informeren over de voortgang mbt de overdracht van
de woonwagenlocaties aan WoCom.
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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake de Branten
Conform voorstel
 In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen ex. Art 38
RvO inzake De Branten:
 Beantwoording aan de raadsleden aan te beiden.
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