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

1

17-09-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

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

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Aansluiting gemeente Cranendonck bij Bestuursovereenkomst Werk.kom
Zaaknummer: 757085
Voorstel:
1. Instemmen met bijgevoegd addendum bij de bestuursovereenkomst
2. Mandateren/machtigen van wethouder Lemmen tot ondertekening van dit addendum
Besluit
conform

3.2

Voortgang bestuursopdracht GGD Brabant Zuidoost: principebesluit integrale
jeugdgezondheidszorg
Zaaknummer: 1083501
Voorstel:
in principe te besluiten de jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen van 0-4
en 5-18 jaar per 1 januari 2021 te integreren en als gemeenschappelijke taak onder te
brengen bij de GGD Brabant Zuidoost onder de voorwaarden dat:
a. dat de financiële aannames worden onderzocht middels een boekenonderzoek over
de jaren 2017-2019 door een onafhankelijke accountant en leidend tot vergelijkbare
positieve uitkomsten;
b. met dien verstande dat de datum waarop dit besluit van kracht wordt afhankelijk is
van de redelijke termijn die in acht moet worden genomen voor de beëindigen van de
subsidie door de gemeenten aan ZuidZorg en Zorgboog (conform art.4:51 Awb);
c. vanuit de intentie dat alle 21 gemeenten voornemens zijn om de JGZ 0-4 als
gemeenschappelijke taak bij de GGD Brabant Zuidoost onder te brengen zodat alle
kinderen en ouders in de regio de voordelen van de integratie kunnen ervaren;
d. wanneer bij het boekenonderzoek ook de financiële gevolgen voor gemeenten
worden meegenomen, en deze geen aanleiding geven om af te zien van de integratie
bij de GGD Brabant Zuidoost.

2. een door de GGD Brabant Zuidoost te vormen stuurgroep te mandateren om de
gesprekken vooruitlopend op de overgangsgesprekken te starten tussen de GGD
Brabant Zuidoost, ZuidZorg en Zorgboog;
3. de subsidie aan ZuidZorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in
principe per 1 januari 2021 te beëindigen en Zuidzorg hierover middels de bijgevoegde
conceptbrief te informeren;
4. het vrijkomende budget te benutten voor de dekking van de werkelijke kosten van de
integratie van de jeugdgezondheidszorg;
5. kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de bestuursopdracht van
de GGD Brabant Zuidoost;
6. eenmalig € 20.436,00 (€ 1,00 per inwoner) ter verbetering van de organisatie en de
bedrijfsvoering te verstrekken aan de GGD Brabant Zuidoost en dit te dekken uit de
budget 668210/42237;
7. Per 2021 de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het programma Publieke
Gezondheid in enig jaar te berekenen op basis van het werkelijke aantal inwoners op 1
januari van het betreffende jaar;
8. de externe woordvoering over de voortgang met betrekking tot de bestuursopdracht
te laten verlopen via de voorzitter van de GGD Brabant Zuidoost;
9. de conceptraadsinformatiebrief Voortgang bestuursopdracht GGD Brabant Zuidoost
vast te stellen en naar de gemeenteraad te versturen.
Besluit
conform
3.3

Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1ste helft 2019
Zaaknummer: 1084187
Voorstel:
De raad informeren over het toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1ste helft
2019.
Besluit
conform

3.4

Stand van zaken Baanconfiguratie Kempen Airport
Zaaknummer: 1073212
Voorstel:
Besluiten bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te versturen als
update van de stand van zaken betreffende de Baanconfiguratie Kempen Airport.
Besluit
conform

3.5

Aanpassing overeenkomst textielinzameling met Reshare.
Zaaknummer: 1076542
Voorstel:
1. Het aanpassen van de huidige overeenkomst voor textielinzameling door Reshare.
2. De vergoeding voor de inzameling van textiel per 1-8-2019 te wijzigen naar € 0,00.
Besluit
aangehouden
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3.6

De Borgh - Stand van zaken
Zaaknummer: 1048593
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze naar de raad verzenden.
Besluit
aangehouden

3.7

Voorbereidingsbesluit wonen
Zaaknummer: 1086413
Voorstel:
- Bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit om een voorbereidingsbesluit vast te stellen
aanbieden aan de raad.
- Kennis te nemen van de consequenties van het voorbereidingsbesluit zoals
opgesomd in het bijgevoegd raadsvoorstel en onder punt 6: vervolgproces, en zich te
conformeren aan deze consequenties.
Besluit
conform

3.8

Uitvoeringsbeleid VTH 2020-2023 gemeente Cranendonck
Zaaknummer: 106741
Voorstel:
1. Het Uitvoeringsbeleid VTH 2020/2023 gemeente Cranendonck vaststellen en ter
kennisname toezenden aan de gemeenteraad en de provincie Noord-Brabant
2. Bijgevoegd raadsvoorstel voor het bepalen van het ambitieniveau doorgeleiden naar
de raad.
Besluit
conform
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