Notulen B&W vergadering van 12 februari 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 5 februari 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

Vervallen

5.

950396 FK

Verkoop Losplaats Maarheeze

Aandachtspunten

Aangehouden

Het bouwkavel Losplaats ongenummerd (hierna: ong.) in Maarheeze te verkopen voor
€225.000,00 in plaats van €299.000,00.
6.

931139 RK

Advies toewijzing RTV Horizon als lokale omroep
Conform voorstel
Bijgevoegd raadsvoorstel inbrengen in de raadsvergadering van 26 maart 2019, zodat de raad
positief advies kan uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over de eisen waar de
lokale omroep RTV Horizon aan moet voldoen om aangewezen te kunnen worden als lokale
omroep voor Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.

7.

962256 FK

Besluit parkmanagement en bijbehorend financieringsmodel
1. Bijgevoegd voorstel voor parkmanagement en bijbehorend financieringsmodel ter
vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Conform voorstel

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

2. De raad voorstellen om in te stemmen met de invoering van het gemeentebreed
Ondernemersfonds Cranendonck conform het voorstel.
2.1. In te stemmen met een verhoging van het OZB-tarief niet-woningen
eigendom/gebruik met € 50,- per € 100.000,- WOZ waarde per 1 januari 2020 ten
behoeve van de dekking van een Ondernemersfonds.
2.2. De door de verhoging van de OZB gegenereerde meeropbrengst beschikbaar te
stellen via een subsidie aan de op te richten Stichting Ondernemersfonds
Cranendonck.
2.3. Kennisnemen van het feit dat de raad geïnformeerd wordt als het convenant
tussen de gemeente en de Stichting Ondernemersfonds Cranendonck is opgesteld.
2.4. Uiterlijk 1 januari 2023 een interne tussenevaluatie over het proces aan het college
aan te bieden.
2.5. Kennis nemen van het feit dat de Raad geïnformeerd wordt van de eindevaluatie
(5 jaar) van het Ondernemersfonds, om zo een besluit te nemen over voortzetting
ervan.
3. De raad voorstellen om in te stemmen met het advies om mee te betalen aan het
Ondernemersfonds door de opslag op het gemeentelijk vastgoed niet-woningen en deze
bijdrage op te nemen in de gemeentelijke begroting. De extra kosten bedragen € 17.334,voor de gemeente, door de opslag op het tarief onroerende zaakbelasting.
8.

960704 ML

Koopkrachtanalyse 2019
Conform voorstel
- Kennis te nemen van de koopkrachtanalyse 2019
- Akkoord te gaan met de conclusie, namelijk dat deze uitkomsten geen aanleiding bieden
tot extra compensatie voor huishoudens met een laag inkomen.
- In te stemmen met verzenden bijgaande raadsinformatiebrief
- In te stemmen met verzenden bijgaande brief naar de cliëntenraad

9.

958837 FW

Aanplant bomen en herinrichting Cranendoncklaan, Graafschap Hornelaan

Aangehouden

Krediet ter beschikking stellen van € 148.000,-- t.b.v. de herinrichting en aanplant van bomen
in de Cranendoncklaan en Graafschap Hornelaan.
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